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BAVARŲ SUKILIMAS UŽGNIAUŽTAS
Ludendorff ir Hit 

Ir 

ler suimti
Nacionalistams nepasiseke
Streikas Lenkijoj* tęsiasi

Amerika nedalyvaus ekspertų 
konferencijoj

Bavarijos fašistų suki 
Urnas nuveiktas

Fašistų vadovai Hitleris ir gen.
Ludendorff suimti.
Miunchene žuvo daug 
nių.

Mūšy 
žmo-

BERLINAS, lapkričio 
Federaliniai kareiviai 
gen. Ludendorff ir Adolfą Hit
lerį, vadovus Bavarijos sukili
mo (fašistų). Oficialinis prane
šimas apie tai sako:

“Komendantūros namas Miu
nchene (Bavarijos sostinėje) 
paimtas šiandie po piet reichs- 
vvehro kareivių po mūšio, ku
riame daug žmonių užmušta iš 
abiejų pusių, o gen. Ludendorff 
ir Hitler liko areštuoti”.

e

Amerika įspėjusi Vokietiją
Politiniuose rateliuose eina 

gandų, kad Amerikos valdžia 
pranešė Vokietijos ambasado
riui Washingtone, kad jei Vo
kietijoje įsisteigs neteisėta val
džia, tai Jungt. Valstijos visi
škai nustos rūpintis Vokietijos 
ekonomine padėtimi.
Sukilėliai bus teisiami už šalies 

išdavystę. '
LONDONAS, lapkričio 9. — 

Berlino žinia sako, kad Bavari
jos finansų ministeris Dr. Matt 
išleido proklamaciją varde 
von Knilling valdžios, įspėjan
čią kariuomenę ir šiaip visus 
žmones, kad visi žmonės, kurie 
gelbės sukilėliams, bus skaud
žiai baudžiami sulig šalies iš
davystės įstatymais.

■ —jaRR.jiti — ■ ■ ■

9. — 
suėmė

Tavo Namas

Atėmus karo minist’ertją ir 
suėmus du vadovus, fašistų su
kilimas likęs pilnai užgniauž
tas.

Kareiviai ir policija, kurie 
. veikia įsakymais Bavarijos jdik- 

tatoriaus von Kahr ir reichs- 
wehro komanduotojo von Los- 
sow, dabai* laiko viešuosius 
triobėsius Miunchene ir mieste 
esą ramu.

Daugiau kareivių siunčiama 
iš pietinės Bavarijos.

Fašistų sukilimo pradžia.
MIUNCHENAS, lapkričio

— Pradžia nacionalistų sukili
mo buvo labai “dramatinga”.

Bavarijos diktatorius von 
Kahr laikė prakalbą skaitlinga
me susirinkime, kuomet į salę 
įsiveržė fašistų vadovas Hitle
ris su dviem ginkluotais paly
dovais.Kadangi susirinkime kį
lo triukšmas, tai Hitlerio paly
dovai nutildymui paleido porą 
šūvių į orą, o pats Hitleris su
šuko “Mes neiname prieš von 
Kahr”.
“Nuverčia” Bavarijos ir Vo

kietijos valdžias.
Tada Hitlerio palydovas su

šuko: “Šiandie prasideda nacio
nalistų revoliucija, atkreipta iš 
imtinai prieš Berlino žydų val
džią”. Nacionalistams tai labai 
patiko ir jie pradėjo giedoti 
“Deutschland Ueber Alles”.

Nutildymui susirinkusiųjų 
entuziazmo tada pats Hitleris 
paleido šūvį į lubas ir paskelbė, 
kad von Knillingo Bavarijos 
kabinetas yra nuverčiamas ir 
kad bus sudaryta Bavarijos vai 
džia iš administratoriaus b 
premiero, pilnomis diktatoriaus 
teisėmis. Administratorium 
busiąs von Kahr, o premieru— 
buvęs Miuncheno policijos vir
šininkas von Poehner.

9.

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

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

Hitleris siūlosi diktatorium.
“Kriminalistų valdžia Berli- 

ne”, šaukė Hitleris, “paskelbia
ma nuversta, taipjau preziden
tas Ebertas. Šiuo bus tuoj aus 
sudaryta nacionalistų valdžia ir 
aš manau prisiimti vedimą šos 
laikinės nacionalistų valdžios 
iki nebus sunaikintos tos sutar
tys, kurios griauna Vokietiją

“Gen.Ludendorff priims va
dovystę nacionalinės valdžios, 
gen. von Lossow patampa ša
lies gynimo ministeriu, o 
pulk. Seizer policijos ministe
riu. Laikinės valdžios uždavi
niu yra tuoj aus pradėti žygį 
prieš nedorėlių landynę Eferli-

Ryto bus arba nacionalis-
arba

Premjeras von Knilling4, vi
daus reikalų ministeris Schwe- 
yer ir kiti žymus žmonės, kurie 
dalyvavo susirinkime, liko areš
tuoti.

Vidurnakty telefoninis susi
siekimas su Miunchėnu liko nu
trauktas.
Daug apžiojo — ir paspringo.

BERLINAS, lapkričio 9. —I 
Sukilimas Miunchene liko už-1 
gniaužtas.

Buvęs policijos viršininkas 
von Poehner, kuris sukilėlių ta-1 
po paskirtas Bavarijos guber-Į 
natorium, liko areštuotas.

Kareiviai iš pietinės Bavari-Į 
jos yra siunčiami į .Miuncheną, 
bet Nureinbcrgo ir Fuerth ka-| 
reiviai pasilieka savo vietose. I 

Pirmos nepilnos žinios iš I 
Miuncheno tvirtino, kad sukili-į 
mas yra atkreiptas vien prieš] 
von Knillingo valdžią Bavari-Į 
joje, bet gavus daugiau žinių] 
pasirodė, kad sukilimas taipjau] 
yra atkreiptas ir prieš centrali-1 
nę valdžią ir kad sukilėlių va-1 
dovai paskelbė nuvertimą Stre-| 
semanno-Eberto valdžios.

Pasak žinių, užimdamas su- | 
kilėlių komandą gen. Luden-] 
dorff pasakęs, kad jis atsteig-I 
siąs juodą, baltą ir raudoną] 
(monarchijos) vėliavą visoje]; 
Vokietijoje, taipjau ir Ruhr| 
krašte. * |

Diktatorius von Kahr, kuris]1 
išpradžių prisidėjo prie nacio- 
nalistų, vėliau nusigrįžo nuo jų 
ir prisidėjo prie 
sukilimo.
Nutraukė ryšius su Bavarija.

Berlinui gavus žinią apie su- 
kilimą, centralinė valdžia tuo-’ 
jaus nutraukė visus ryšius su 
Bavarija, paskyrė gen.. von 
Seeckt, didelį Ludendorffo prie
šininką, vyriausiuoju naciona-| 
iinės armijos 
ir atšaukė 
gelbą sukilusiai . valstijai iki I kadangi jos šnipinėjimo siste- 
nebus atsteigta ten konstituci-1ma esanti tobula.
nė padėtis. Valdžia taipjau iš-1 ---- ?------------ | WASHINGTON, lapkr. 9. —
leido atsišaukimą į gyventojus,] D" ' " i- |Baltąjamej Name šiandie ofi-
kviesdama visus patriotus ginti] llHlgSI HUPUulu daliniai paskelbta, kad prezi- 
valstybės vienybę, tvarką ir] --------- |dentas Coolidge skaito, jog
laisvę, kartu prižadėdama] NEW YORK, lapkričio 9.—Įnaulja kontribucijos konferen- 
stvertis prieš sukilėlius griež-1 Šiandie biržoje delei Vokieti-j cjja (internacionalinė eksper- 
čiausių priemonių. |jos padėties žymiai nupuolė]tų konferencija ištirti Vokieti-

Suokalbiavo su vengrais. H* visų P^de- jos nuojieg^ mokėti kon-
' dant nuo Anglijos, Francijos, tribuciją), kurios veikimas ap-

AMSTERDAMAS, lapkričio ] Belgijos, Holandijos, baigiant Į sirube.žiuotų tik ištyrimu “da-
9. — Telefoniniai pranešimai iš Ispanija. bartinjo nuojiegumoT Vokieti-
Vokietijos rodo, kad Bavarijos rTįAr.MA« var jos mokėti kontribuciją, butų 
nacionalistų sukilimas liks už- v,,., r n bergždžia 'ir berdika)|ln!ga ir
gniaužtas. Von Kahr, gen. IM.riuu. Jv.ingt. Valstijų dalyvavimas to-
Lossow ir Eiffer, kurie spiria- Į chieagoje ir centrajinėse val-Įkioje konferencijoje butų ne- 
mi nacionalistų armijos, sutiko pargidavinė8 14c už nandingas.

•1 * * 1 •. • * ’ Į galioną. Į Premiero Poincare aiškini-
veikia, iš jo pasitraukė ir pa- --------- kad .<dabartinis nuojiegu.
siuntė prieš nacionalistus rei- CHICAGO, - Standard OH Las» reiškia M1us metu8, yj. 
chswehlą. Co of indiana v5i nupigino Į sai ngra patenkinantis Ameri-

Taipjau gauta įdomių žinių gas()1in0 kainų. Pradedant nuok Val<lžiai, kadangi tai yra 
XnTnaT^Ilngr^°risPhT tortdie to8 kompanijosLrdaug trii;ipa9 Aas nusta, 
lamento nario Ulain, kuris bu-Įsto|yS ChjcagOje įr veik viso-Lvm.uį Vokietijos nuoiiegutmo 
vęs padaręs slaptą sutartį su CM1tralinpse vaktiiose ca- i \ • + • Ar
Hitlorin ir T ndondnrffn nnio sc ceIltrahntse valstijose ga moketi, atsižvelgiant j dabar- 
u 4 u .or”u apie solinas iparsidavines po 14 užLj-: ekonomini Vokietiios
bendra Miuncheno ir Budaneš-i .. , ~ eKononinil voKieujos

ne»ll|įrimą. Todėl jei Poincare 
Į Imtinai apruj'bežiuos laiiką
šiais metais, tai Amerika 
kioje konferencijoje visai 
dalyvaus.

jai yra paskelbta blokada, susi
siekimas yra nutrauktas ir 
traukiniai nęvaigšto.

Berlino gyventojai pastebėti
nai ramiai 
sukilimą, •’f

Lenkijos streikieriai rei 
kalauja amnestijos

Siuvėjai reikalaus 40 vai. 
darbo savaitės

Rusijos užrubežinė 
prekyba

ne.
tų valdžia Vokietijoje, 
mes busime mirę”.

Diktatorius su fašistais. ,
Von Kahr tuoj aus pareiškė, 

kad jis yra prisirengęs tuoj aus 
perimti Bavarijos ‘valdymą ir 
skaito save monarchijos palai
kytoju. Nacionalistai jam 
smarkiai ploja.

lėmė Bavarijos 
______v erliniečiams la
biausia rifoi pragyvenimo bran
gumas, dolerio kursas ir kada 
bus išleisti liauji pinigai,* taip 
kad jie apie ^visokius sukilimus I VARŠAVA, lapkr. 
mažai paiso. | Į dėtis Krokuvoje, kur pradžioj

Bet šis nevykęs Bavarijos Į^ios savaitės riaušėse liko ųž- 
sukilimas pastatęs labai ne-Įnlll^ta 20 žmonių, vis dar te- 
smagion paditin Berlino nacio-Į |j(7ra rL.stjt 
nalistus ir žymiai juos susilp-Į iStreikuojantys geležinkelie- 
ninęs, kuonįet Stresemanno Į nepaiso savo unijos jsaky- 
valdžia liko labai sustiprinta. Į UH) su,grįsti į darbą, bet strei- 

aciona istų vadovai dabar nu-Į^ įr s|aį.Q naU(jU9 reika- 
srauja rankas nuo atsakomy-Pirmuoju reikalavi- 
bės uz Bavarijos sukilimą. Bet I u suteikimas amnestijos 
tam niekas netiki). I.. , . ... .. .. v ,7 I tiems kurie liko svAmti uz da-

| lyvavį Krokuvos riaušėse ir 
| tiems, kurie susirėmime tarp 
Į minios ir kariuomenės užmu- 
jšč kelis lenkų oficierius. An- 
] truoju reikalavimu yra išmo- 

„ .. . i . . . . . I keti algas už dvi savaites strei-Francija dari) karinius pnsi-1, v. . ...
rengimus, ktsitikimui jei na- \°. Yald??a.1*l,°? reikalavimus 
cionalistų sukilimas Vokieti-1 atsisa’“> >M»ldy i. .... 
joje butu pavykęs. ŠIandie P,et.

•______ imi užmuštieji socialistai ir Ro-
PARYŽIUS, lapkričio ,9. — Į knistai, kurie žuvo susire- 

Talkininkų ambasadorių tary-1 mime_ sun kariu™”en*- Jl/ \a!‘ 
ba liko sušaukta susirinkti potuves bus milžiniška r i- 
šiandie apsvarstyti Vokietijos]n’nklJ demonstracija, 
padėtį. I ‘Nacionalistai gi siunčia ša-

Francijos generalinis štabas I vo delegatus pagerbti tuos ofi- 
numato reikalą stvertis nieku-1 cierius ir kareivius, kurie iš- 
rių karinių priemonių kad ap-|šAukč susirėmimą ir kurie pa
saugojus Francijos kareivius|skui tame, susirėmime irgi 

nusmaugimo|Ruhr distrikte, jei sumišimai | žuvo.
Vokietijoje prasiplėštų ar sta-]_________
tytų pavojun okupacijos ka-| 
riuomenę.

Prie šitokių aplinkybių Fran
cų a lengvai galėtų pasiųsti 
200,000 kareivių. ‘ Jau dabar 
Ruhr distrikte yra 55,000 ka-| ' 
reivių, Pareiny 95,000 kareivių,] 
o 50,000 kareivių yra arti pa-| 
sienio (rubežiaus). Francija Į Francijos aprubežiiavimai daro 
nesitiki nesitikėto užpuolimo,] tą konferenciją bergždžią, 

sako prezidentas Coolidge.

Talkininkai pasiryžę 
veikti

ko m anduotoj u 
visokią pa-

Pinigai nupuolė

GASOL1NAS VfiL 
NUPIGO.

Negrįšta'į darbą iki 
liuosuoti suimtieji 
gai.

nebus pa
jų drau-

9. — Pa-

Jungt. Valstijos nedaly
vaus ekspertų konfe

rencijoj

Moterų rūbų siuvėjai rengiasi 
naujon kovon.

NEW YORK, lapkr. 9. — 
International Ladies Garment 
Workers unijos prezidentas 
Mdrris Sjigmani paskelbė, kad 

prasidėjo didelis judėjimas už 
įvedimą moterų rūbų siuvimo 
industrijoje 40 vai. darbo die
nos, dirbant penkias dienas sa
vaitės. Tai paliestų 150,000 siu
vėjų ir norima tai įvesti užsi
baigus dabartiniam kontrak
tui su fabrikantais.

Sigman sako, kad už kelių 
mėnesių prasidės derybos tarp 
50,000 kloakmeikerių ir fab
rikantų apie atnaujinimą da
bartinio kontrakto, kuris už

sibaigia sekamą birželio 1 d.
35,000 dresmeikerių laimėjo 

penkių dilemų darbo savaitę 
dar 1919 m. ir Chicagos susi
rinkime liko nutarta praplėsti 
trumpesnes darbo valandas 
ant visos industrijos ir tai 
kaip galima greičiausia. Dabar 
dirbama 44 vai. savaitėje.

Taipjau liko nutarta pradė
ti kampaniją už vartojimą 
unijos leibelio ant moterų dra
bužių.

Rusijos užrubežinėje preky
boje 1923 metų pirmais šešiais 
mėnesiais importai viršijo eks
portus sekamai:
Importų buvo vertės 60,051,000 

aukso rub.
Eksportų buvo vertės 54,012,000 

aukso rub.
Tai žymus pasitaisymas paly

ginant su pereitų 1922 metų to 
pačio laiko importais ir ekspor
tais, nes pernai už pirmus šešis 
mėnesius :
Importų buvo 152,787,000 a. r. 
Eksportų buvo 27,848,000 a. r.

Rusija vežėsi pas save iš svo
tus daugiausia metalo ir meta
linių išdirbinių, rūbo ir drabu
žių, chemikalų, odos, maisto, 
kuro.

Išvežta iš Rusijos buvo beveik 
vien žalia ir neišdirbta medžia
ga, iš kurios daugiausia buvo 
linų, medžio, ka'locių, kailių, 
ašutų, šerių.

Iš įvairių šalių, su kuriomis 
Rusija prekiuoja, pirmoj vietoj 
stovi Vokietija, o po jos Angli
ja. Daug prekiuojama taipgi su 
Latvija ir Lenkija.

žemės drebėjimas Los 
Angeles.

SOUTHAMPTON, Amalijoj, 
lapkr. 9. — Buvęs Anglijos 
premjeras Liloyd George šian
die sugrįžo iš Amerikos ir vos 
spėjęs nulipti nuo laivo, pir
mame pasikalbėjime su laik
raštininkais pradėjo kritikin
ti dabartinį premjerą Balii- 
winą.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
9. —- Vakar vakare Los Ange
les ir jo apiclinkese buvo jau
čiama apie 12 lengvų žemės 
sudrebėjimų.

Ugniakalnis veikia.

Gaisras skerdyklose.

— Vakar šienoCHICAGO.
sandclįy gyvujių skerdyklose 
kįlo gaisras,s kuris sunaikino 
11,000 tonų šieno ir pridarė 
nuostolių už $400,000.

RED BLUFF, Cal., lapkričio 
9. — Lassen, vienatinis Jungt. 
Valstijose veikiantysis ugnia
kalnis šįryt vėl pradėjo veikti. 
Dūmai ir geras matyti gana to
li. Per keletą metų jis dar ne
veikė taip smarkiai.

Siunčia skolų komisiją.

BELGRAD, lapkričio 9. —- 
Valdžia paskyrė komisiją vyk
ti J Jungt. Valstijas ir susitar
ti apie Jugo Slavijos karo skolų 
reikalą. Skola Siekia apie $60,- 
000,000.

ŠIANDIE — giedra; biskį šil
čiau.

Saulė teka 6:30 vai., leidžia
si 4:35 valandą. Mėnuo leidžia
si 5:56 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

Hitleriu ir Ludendorffu i 
bendrą Miuncheno ir Budapeš
to veikimą. Rasta ir formalinę 
sutartį. Taipjau rasta ir sąra
šą projektuojamų Bavarijos ir 
Vengrijos kabinetų narių. To
dėl Miuncheno sukilimo čia ne
skaitoma už atskirą žygį, bet 
kaipo dalį didelio reakcionierių 
judėjimo.
Susisiekimas su Bavarija nu

trauktas.

galioną, arba 2c pigiau<s, 
dabar.

Manoma, kad tuoj aus 
gins gasoliną ir Misos 
aliejaus kompanijos.

Šis nupiginimas nepaliečia 
rytinių valstijų. Tai vis pasek
mė kovos tarp aliejaus kom
panijų.

nupi- 
kitos

su
ka

ne-

Mirė municipalinis teisėjas.

• (Kitos žinios sako, kad von 
Kahr įsakė areštuoti nacionali
stų ir Oberland draugijos na
rius. Berlinas gi dabar esąs 
ramus ir atšaukta policiją nuo 
viešųjų triobėsių. Pilnų žinių 
iš Bavarijos negalima gauti, ka 
dangi Berline įvesta cenzūrą, 
kuri nepraleidžia jokių žinių 
apie Bavarijos sukilimą, apart 
oficialinių pranešimų. Bavari-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkričio 9 d., užsienio 

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

~ $4.41
. $1.4t
. $4.88
$16.75
$2.7f
$4.40

. $5.64
$10.00
$14.27 j 
$38.271 
$26.27 | 
$17.6?

Anglijos 1 sv. sterlingų ... 
Austrijos 100.000 kronų ... 
Belgijos 100 frankų .........
Danijos 100 markių ........
Finų 100 markių ..............
Italijos 100 lirų ..............
Franci jos 100 frankų ......
Lietuvos 100 Litų ............
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 kronų ............
Švedijos 100 kronų ............
Šveicarijos 100 frankų

CHICAGO. J Vakar Nortn 
Chicago ligoninėj pasimirė mu
nicipalinis teigėjas Dennis W. 
Sullivan, 58 m. amžiaus. Jis sir 
go nuo pavasario inkstų suge
dimui ir buvo išvažiavęs net j 
Texas gydytis, bet nieko nepa
gelbėjo.

Prie jo penki Sullivanai bu
vo teisėjais, bet nė vienas jų 
nebuvo giminė. Superibr teisme 
yra ir Dennis E. Sullivan, pasi
žymėjęs dagininkų priejųnįn- 
kas*

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI
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Lietuvio Tautos Kataliku Šv. Marijos Bažnyčia
Krikštai, šliubai, pagrabai veltui. Visos kata

likiškos apeigos yra atliekamos pagal seno Rymo 
Kanoną.

Bažnyčia 3501 So. Union Avė., Chicago, III.
• Klebonija 3509 So. Union Avė.

Klebonas Kun. P. P. Zalink, D. C.
Parapijos baliai kas seredos, subatos ir nedėlios 

vakarais. Visus kviečiame reikalui priėjus.

$5 Auksu 
Dykai

$5.00 auksu ir 50,000 extra 
balsų kiekvienam kandidatui, 
kuris atsiųs $24.00 prenumera
tos pirm gruodžio 22/1923.

“Naujienos” pradeda didelę 
cirkuliacijos kampaniją. Bus iš
dalinta dovanų daugiau kaip 
$5,000 vertes.

Atsidaro proga kiekvienam 
energiškam vyrui, merginai, 
moterei ar vaikui Chicagoje ir 
lietuvių kolonijose. Užregist
ruokite savo vardą. Pradekite 
darbą tuojau.

Puikus naujas automobilius 
— pirmutinė dovana.

Nieko nekainuoja pradėti. 
Kiekvienas, kuris stos kontes- 
tan, laimės.

Kontestas prasidės sekamą 
panedėlio rytų, lapkričio 12 ir 
tęsis per tfevynias savaites tik
tai.

KOMITETAS.

IŠKILMINGAS KOSTIUMŲ BALIUS!
Rengia

LIETUVIŲ MOTERŲ PAŠELPINIS KLIUBAS
Sukatoje, Lapkričio-Nov. 10 d., 1923

MILDOS SVETAINĖJ, 3142 SO. HALSTED ST.
Pradžia 7 vai. vak.

Bus duodamos dovanos, kas bus apsirengęs geriausiais ir prasčiausiais 
Kostiumais. Vįsus kviečiame atilankyti.

RENGIMO KOMITETAS.

Vyras, kuris vadovauja 
kontestą

ŠIANDIEN IR RYTOJ

Mes einame surinkti 40,000 
skaitytojų. Ar jus su mumis?

Nors “Naujienos” turi ir da
bar plačią cirkuliaciją, bet mes 
norime yctar daugiau turėti skai
tytojų; taip sakant, padidinti 
savo šeimyną. Kad pasiekus to, 

________________ J 4.-^-------------Uį,įį ,4?-U—’

mes skelbiame labai plačiai ir 
suteiksime dideles dovanas 
tiems, kurie prisidės prie šio 
darbo. '

Musų pareiškimas yra — 
“Kiekvienas Laimės”!

Vienas 'labai gerų dalykų šia
me konteste yra, kad nei vie- 

! nas nepralaimės, nes bus duo
dama 20 nuošimčiu .komiso 
kiekvienam, kuris prisius pre
numeratą surinkęs nuo kitų 
žmonių. Pats per save dalykas 
suprantamas, kad tai gera biz
nio propozicija.

čia nėra kas nors dykai arba 
kokis skymas. Taipgi nėra nei 
jokia labdarybe iš pusės “Nau
jienų”. Yra tai paprasta biznio 
propozicija.

Mes norime gauti 40,000 
prenumeratoi^ų

Ar jis apsimokės? Tai yra 
klausinius, kuris kyla kiekvie
nam skaitančiam šį didelį, dvie
jų puslapių, iapskelbimą. Taip, 
jis apsimokės. Gal ne doleriais 
ir centais, bet dideliu populia
rumu šio laikraščio.

Laike šios kampanijos tūks
tančiai naujų prenumeratorių ir 
naujų besigarsintojų bus padė
ta ant inusų listo. Tas suteiks 
naudos vis didesniam ir dides
niam skaičiui lietuvių, kurie 
daro biznį, o padarius daugiau 
biznio, pats laikraštis galės būti 
dar labiau padidintas.

Tas kontestas, tęsis tik devy- 
nes savaites. Ir per tą laiką, vi
si tie energingi vyrai ir mote
rys, kurie nori užsidirbti pini
gų savo liuosu laiku ir dar lai
mėti dovanų, gali prisidėti prie 
padauginimo “Naujienų” cirku
liacijos.

Šios kampanijos lenktyniavi
mas bus labai žingeidus, kięk- 
vienam, kurie tiktai prisidės 
prie to darbo. Reikia tiktai am
bicijos ir energijos, kad laimė
jus puikių doyąpų. Devynias 
trumpas savaites ir jus gal va- 
žinėsitės savo automobiliu!

Kad suteikus kįekviertam pa- 
gelbą, kurie prisidės prie šio

kontesto, yra nusamdytas bran
gus manageris, kuris pašvęs vi
są savo laiką ir energiją vien 
tik tam dalykui.

3 automobiliai dykai.

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

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 tejsingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

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

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
f r

LapkriSio-Noveinber 10 ir 11,1923
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVETAINĖJ

35 ir Union gatvių
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 85c.

Kas nori pasilinksminti ir gerai pasišokti prie puikios p. Bartkaus 
muzikos, kviečiami atsilankyti. ' Kviečia KOMITETAS.

Koncertas ir Balius
Rengia Ateities Žiedo Vaiku Draugijėlė

Miioj, lapkričio 11,1923
Mcldažio tSvetainėj, 2224 W. 23rd PI

Pradžia 6 vai. vakare.

šitas koncertas yra rengiamas sujungtomis spėkomis A. ž. V. D. 
aštuonioliktos apielinkės ir West Sideį, Todėl užtikrinam, kad kiek
vienas atsilankęs bus pilnai uždanedintas. Po koncertui bus šokiai 
prie puikios muzikos. įžanga 50c. Kviečia KOMITETAS

BALIUS
Rengiamas Draugystės

Susivienijimo Broliu Lietuviu

Nedėlioj, Lapkričio (Noy.) 11 d.f 1923 m.
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj

18-tos gat. ir Union Avenue
įžanga 35 centai ypatai Pradžia 6:30 vai. vakare

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, o busit užganėdinti.

/'■ 9'
G
O

mvzikaliŠkų 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 muzikaiiškus instrumentus ir prisiunčiam į ’-!i—• 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., C

nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi-

kitus miestui 
hieago, III.

Ateikite ir pasikalbėkite su 
juo asmeniškai ir gaukite pil

nas informacijas žodžiu, kaip 
laimėti dovanas ir t. t. Jis pa
gelbės jums visuose dalykuose 
kaip laimėti dovaną. Jei jus ne
galite asmeniškai ateiti ir pa
sikalbėti su juo, tai iškirpkite 
kuponą ir prisiųskite “Naujie
nų” Kontesto Vedėjui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ilk

Veikite šiandien.
Gera pradžia visuomet yra 

pusė laimėjimo.
Atsiminkite, kad šiame kon- 

legte kiekvienas laimes!

Godotini Lietuviai!

Kiek metų tarn atj<al atmenat SA- 
NITAS TONIK MEDICINŲ CO. kur

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tek: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

■ ■■■■nannfliHaHHHanESE9D 
Koncertas ir Balius

Regia
S. L. A. 55 Kp., WEST PULLMAN 

Įvyks
SUBATOJ, LAPKRIČIO 10 <1., 

BAJORŪNO SVETAINĖJ, 
12001 S, Halsted St., West Pullman.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 35c. ypatai.

Programą išpildys Roselando JVIan- 
dalinų. Orkestras, vadovaujamas Iva
novo, K. Pociaus Orkestras ir kiti.'

Kviečia visus Komitetas.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago, III.

buvo savininku Leopoldas Brodawi- 
czia, katras geriausį B1TERĮ dirbo 
ir visokius lietuviškus, vaistus nuo 
sunkiausių ligų: skilvio, vidurių, žar
nų, inkstų, kataro, apetito, atsirūgi
mo, skilvio surugštėjimo, užkietėji
mo, galvos skaudėjimo, vėmimo, ner
viškumo, neuralgijos, skysto kraujo, 
reumatizmo, sutinimo, paralyžio, du
sulio. Moterų ir vyrų ligrų ir visokių 
slaptingi} ligų, tekančių ronų ir tt.

Buvo geriausios lickarstos, seniau
sias ligas gydė. Navet man gydyto
jai pavydėjo.

Esu baigęs mokyklas Rusijoj, Ma
skvoj, Peterburge, Varšavoj, Kauno 
seminarijoj buvau kleriku. Odesoj de
šimts metų buvau aptiekorium. Ame
rikos are i vyskupai pamate mano 
mokslą {šventino mane i kunigus. 
Matau kad iš kunigystės daug pelno 
nėra. Pastanavijau dar paimti Ame
rikos mokslo, turėjau dvejus metus 
mokintis pakol išdaviau egzaminą 
ant daktaro. Dabar esu pilnas dakta
ras ir turiu diplomą.

Iš seno krajaus mokslo esu kuni
gas. ■ Mano draugai Lietuvoj jei ko
kioj parapijoj neturite gero klinigo, 
arba norit naują pą^apiją' sutverti, 
tai šaukitės prie manęs, aš jums pa
dėsiu ir duosiu rodą ką reikia daryti.

Per 30 metų mane čia žmonės pa
žįsta. Esu geras geradėjas ir geras 
gydytojas. Kur užimsiu parapiją, ma
no parapijonai bus visados sveiki. 
Draugai lietuviai, jei ko jums trūks
ta, šaukitės prie manęs. Mano adre
sas toks:

Dr. Rev. L. Brodovvicz, 
1825-10 St. & 18 Avė, Rockford, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuos© teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaur 

lengvomis išlygomis.

PANEDĖLYJE
/

Lapkričio-Nov. 12, 1923

ŠV. JURGIO PARAP. SVET.
32nd Place ir Auburn Avenue

Pradžia 8:15 vak vakare.

K. Požėla su
Europos čampijonas

1111 - ■ - -
• /

J. Bancevičiu
Amerikos čampijonas

Otto Prapotnick
čekų čampijonas

. su Pete Zbyško
Lenku Čampijonas

Dom. Dudinskas su Bilu Glazausku
Lietuvių čampijonas Drutuolis iš Moline, III.

J. BANCEVIČIUS

=====

VISOS POROS IK! GALUTINAI PERGALEI
i11 Įžanga: 50c., $1, $2, $3 ir $4.

į

Apart ristynių dar p. K. Požėla atvaizdins “PEKLOS KALVĘ” ir “PIANAS ANT 
KRUTINĖS”.

Ant savo krutinės laikys priekalą 12 pūdų; kuri du kalviai su dideliais kūjais kals.
Pianą uždės ant. krutinės ir pianistas jį skambins.

Visus kviečia KOMITETAS.

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

.......  «i ,i , i m >

Tel. Dearborn 9057

A- A. SLAKIS
I ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
L-...........

S. W. B ANĖS, Advokatai!
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Re et e j Building
< 79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Ceptrąl 2560
Rez. 3203 So. Halsted St 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. \----- ----- ------------
---------------- 4—i-i------------

' — 1 »»\
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvya Advovatas
Dienomis Room 514-516

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.A---------- ----- J

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St.. Chicago.
Tel. Yards 4681

t - - . . y

Tel. Lafayelte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vii iries 
patarnhųju kuogeriausiai

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

• — v-

2 kelnių siutai 
Vyrams, vaikinams ir 

vaikams
Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums ’ nuo 

$5 lki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio matęrijolo kokio jųi 
tik norite, vienodi} spalvų ir vėliau
sių stylių. 4
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir nugščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

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

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

Medelio j nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose
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TAUPYMAS -
yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas 
ant kurio yra budavojami dideli darbai. Todėl 
tuojaus pradėk taupyti reguliariškai saugiame 
METROPOLITAN STATE BANKE. Išsiimk 
šio banko knygelę padėdamas nors $1.00. Mo
kame 3% į metus ant visų depozitų.

Turtas virš $2,600,000.00

INVESTMENTAI
Turėdamas šiek tiek sutaupęs gali padėti jsavo 
pinigus ant 5% iki 6% i metus pirkdamas musų 
augštos rūšies PIRMUS MORGICIUS ar 
BONUS.

Priežastys Persišaldymo. ■■bg na

PASKOLA DEL NAMO
Jeigu nori pirkti ar statyti sau namą, bet trūk
sta pinigų, kreipkitės pas mumis, o mes su mie
lu noru stengsimės pagelbėti Tamistai įgyti na
mą. Darome paskolas ant namų už labai priei
namas kainas.

Siunčiame pinigus Lietuvon 
. DOLERIAIS arba LITAIS

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd fS ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Kalėdos Lietuvoje
Pinigai iš Amerikos padarys jūsų gimines 
je labai užganėdintais per šias Kalėdas.
Jus galite siųsti pinigus į Lietuvą per 
Manufactųring District Bank, kuris turi 
nius susinešimus su Lietuvos bankais.
siųsite savo pinigus iki lapkričio 20, galite būti tik
ras kad jūsų pinigai pasieks vietą pirm švenčių.

musij 1924 Kalėdų Taupymo 
Kaip butų, kad jus

Lietuvo-

Central 
tiesiogi- 

Jei jus pa-

— Del jūsų pačių, 
Kliubas yra dabar atdaras, 
dabar pradėtumėt taupyti pinigus dėl kitų metų 
Kalėdų prezentų ?

Bankas atdaras seredomis nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
o subatoje visą dineą ir iki 8 vai. vakare.

CENTRAL MANUFACTURSNG DISTRICT BANK
1112 West 35th St

.Kapitalas ir surplus vienas milijonas dolerių

DUOKITE JUSĮĮ PINIGAMS DARBĄ

Amerikos dolerius siunčiame 
j Lietuvą žemiausiu kursu.

Depozitai padėti pirm lapkričio 
11, gaus nuošimčius nuo lapkri
čio 1 dienos.

Bankas atdaras ketvergaiu ir 
subatomis iki 8 vai. vakare, vi
sas kitas dienas iki 4 vai. 
pietų.

PALEISKITE juos darban pa
darymui jums daugiau pinigų. 
Juo daugiau jus paleisite jų 
darban, tuo mažiau jums pa
tiems reikės dirbti. Jei jus 
nuolat taupysite ir savo sutau
pytus pinigus paleisite darban, 
jus galėsite žiūrėti j ateitį be 
jokio rūpesčio apie rytojų.

po

lĮ Voel §Late J)ank j
A. V V MilVVAUKEE AND NORTH AVENUFS ▼ IIVVAUKEE AND NORTH

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS’’
Nariai Chicago Clearing House Ass’n.

Fridtjof Nansen, žinomas 
norvegų Arctic atradėjas, 
turėjo sekamą patarimą: 
Nariai jo expedicjjos buvo 
liuosi nuo persišaldymo prie 
labai žemos temperatūros 
tolimų šiaurių, bet persišal
dymas ir kosulys pradėjo 
atsirasti tarpe daugelio eks
pedicijos narių, kuomet jie 
grįžo atgal ir apsistojo la
biau apgyventose vietose. 
Tas patyrimas teikia suges
tiją, kad prie šalto oro, šla
pių kojų, sėdint drėgnoj 
vietoj ar greitas atšaldymas 
kūno nėra dar užtektina 
priežastis persišaldymo. Se
zono incidentai, limpamos 
ligos ir visokie užsikrėtimai 
yra tikra priežastis persi
šaldymo. Nepažystamas or
ganinis užsinuodinimas yra 
rodosi geriausis išaiškini
mas. Trinerio aKrtusis Vy
nas, yra ląbai gera gyduolė 
apsisaugojimui nuo užsikrė
timų. Trinerio aKrtusis Vy- 

inas suteikia žarnoms atsa
kantį veikimą, kurios yra 
geriausios užlaikytojos ligų. 
Jei pradedat kosėti, varto
kite Trinerio Cough Seda- 
tive. Jūsų aptiekorius ar 
pardavinėtojas gyduolių tu-1 
ri visus prirengimus išdirb
tus per Joseph Triner Com- 
pany, 1333 S. Ashland Avė., 
Chicago, III., savo stake ar- 

Iba greitai gali gauti dėl ju-| 
sų.

Pirkit Piana Dabarj,

IŠ THE PEOPLES FURNITURE COMPANY IR

BUK UŽTIKRINTAS%

1

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote

rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

JypatiŠką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Čia gausi geriausi instrumentą. Mokėsi mažiaus
nedinimą savo namuose.

Turėsi pilna užsiga-
[jĘTDH HERZMAN^§M

- __ r 6 p tt q t t n a

Telefonai!

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

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

BERENGARIA
New Yorką kas Utarninkas. 
persėdimas Southamptone. 
ypatiškai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

Hamburgą ant naujų laivu

Karės taksų

Vedėjas
sn r

i

J. G. NAKROŠIS 
General Vedėjas

Rezidencijos tel. Van Baran 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

iki 2 vai. po pietų.

M. KEŽAS 
Brighton Park Krautuvės.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 i
..................... .........................................................................■ III .1 I

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Sout hnmptoną ant Milžinų laivų 

AUU1TANTA. MAURETANIA

Apleidžia 
Greitas 
Lietuviai

Taipgi 
šiai | 
burnerių. 3čia klesa (| Piliau $106 50, 
j Hamburgą $103.50). 
$5.00

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant J 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

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

CUNARD LINE
■110 N Dearborn St., 
Chicago, Illinois

Mis. 4 MICHNIEVICZ-ViniKIEN.
AKUŠERE A

3101 So. Halsted St., kampa® 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pain^

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieč 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

UŽ dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės. o rasite 
pagelbą. ’

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

•o

V. •
..............   r i :11J

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

MELVA DERBY
Lietuvė nursė, svei
katos taisytoja. Ei
nu prie visokių li
gonių. Jau 13 metų 
kaip praktikuoju. 
Sergančios moterys 

:.r merginos, reuma
tizmu, lumbago, 
icrvingumu, galvos 
;kaudėjimu, kojų 
?yslų ir odos sutru- 
kimų ir tt. Gydau 
vėliausiais budais, 
elektros veikimais, 
sulphur vanos ir 
masažai. Patarimai 

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

Iš daugybės
sų krautuvėse. Turtine didžiai rekomenduoti Garsųjį MELDORFF Grojiklinį pi- 
janą, dėl ko kiekvienas reikalaujantis pijano turi atkreipti atydą ir pagalvoti 
kad šis pijanas yra padarytas per garsiausius pijauų išdirbėjus Amerikoje, Yra 
subudavotas iš parinkto nvaterijolo ir mechaniškas darbas saugiausiai atliktas 
dėl išreiškimo augščiaųsios muzikos dėl daugelį metų iiatarnavimo, ir pilnai už
tikrintas per dirbėjus ir mus pačius, kuris yra vertas
ir parsiduoda kitur po $650.00. Bet musų ekonomiškumas flT g g 
biznio surėdymas daleidžia mum parduoti daug pigiau. I i B
Prie šio pijano sykiu duodame visai veltui, Elektros
Liarnpą, Suolelį ir 50 Vuolelių. BuS

Parduodame ant dalinių išmokėjimų.
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai. vak.

skirtingų išdirbyščių; madų ir nubaigimų, kurie randasi mu-

Eidami į musų krautuves gerai įsitėmykit korporacijos vardą ir krautuvių adresus.

1930-32 S. Halsted St.
Prie 19to Pi.

Jnirniture, ftuęs, Stovės, Pianos. 
Phonographs, Paints, Hardware, 
and General Household Goods

4177-79 Archer Avė
CORNER RIČHMOND ST.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedelioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. GĖDYS
(Cherry) 

DENT1STAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuu 10 iki 12

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

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

nuo 5:80 ikj 7:80 vakare.

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.

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

25 E. Wasnington SL
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Are.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
* Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.
Tai. Boulevard 7820

Vai. 2 Ud 4 ir 6 Ud 8. X«d. 10 iki 12

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 Ud 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSU
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tai. Lafayette 0098

l*M—     1 ■ ' l !

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku,. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3385 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicugo, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

J

30 mėty patyrimo &
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. 'Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Opiom et rišt, 

8639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Hedtlfomis nuo 9 iki 12 ryto
. 1821 80. Halsted St,

Kampas 18 ir Halsted SL

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUfaENTHLAL

OptomMrUt 
T«L »onlm<4 UA1 
4MB S. Ashland Ava 
Kampu 47<toa 

2-roo lubotos

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Valandov pagal autartj

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
916 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik 38. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusios akis, ateikite j seną 
?>asitikėtina firmą, kini tarnauja publikai 
au 50 metu. Mes pritaikome specialius aki

nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šeštas augštas Reliance Building

33 N. State St. kampas Washington St. 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

iškaitant su b a tas.

H
*

V12th STREET
Tel. Kedzie 8902

2137 S. Cicero Avė., Cicero, BĮ.
Netoli Cicero Stoties Douglas 

Park Elevatorio

■■■i .. ■ .......... ; .................
Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTfl

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Telephone Yards 1582

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.
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NAUJOKOS
TKt Lithnanla* Daily Nm 

r-iMlabad Daily, «cupt Suaday ky 
i'ha UthuAuiaa M«w« Pnb. C«., Ine.

Rditar P. Urigjdtii
1789 South Halsted Streat 

Chicago, III, 
Tąlephonc Roosevelt 85M

Subscription Ra to ai
$8.00 per year m Canada.
$7.00 per year outaide oi Chicege,
$8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Vokietijos respublikos li
kimas priklausys nuo to, 
kiek turės pasiryžimo ir jė
gos ginti ją darbininkų kla
sė. Anąmet, kai įvyko mo
narchininkų sukilimas po 
Kapp’o vadovybe, darbinin
kai išgelbėjo respubliką vi
suotinu streiku.

Entered ai Second Class Matter 
tfarch 17th, 1814, at tha Post Office 
ai Chicago, III., undac the act pf 
U are h 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilaktriant 
sekmadienius. Leidlla Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonai t Rooeevelt 8590.

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metams-----------------  $8.00
Pusei metų___ ________ __ — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam , 1.50
Vienam minėsiu! ... ..........  .75

Chicagoje per nešiotojui 
Viena kopija ......■........... —. 8c
Savaitei .........—--------- — ■ — 18c
Minėsiu! ........    — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu r

Metams u.-__________________ $7.00
Pusei motų ___ , 8.50
Trims mėnesiams —........... — 1.75
Dviem mineaiam . ...........- 1.25
Vienam minėsi ui ...._______ ,1b

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams __________________$8.00
Pusei metų_______________ — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Monarchininkų su
kilimas Vokietijoje.

Senai lauktasai Vokieti
jos monarchininkų sukili
mas prasidėjo. Pirmas jų 
žygis buvo įvykinti atvirą

Jeigu nacionalistams pa
sisektų nuversti Berlino val
džią, tai Vokietijoje veikiau
sia tuojaus padarytų gink
luotą intervenciją Franci ja 
su kitoms Santarvės valsty
bėms. Jos jau yra pareišku- 
sios, kad nepakęsiančios Vo
kietijoje tokios vyriausybės, 
kurios vadai yra davę pasi
žadėjimą paniekinti Versa- 
lės taikos sutartį.

Monarchininkų laimėji
mas tuo budu reikštų kru
viną kovą Vokietijoje, galu
tiną ekoųominį krašto suiri
mą, sutrukdymą pradėtųjų 
reformų finansų srityje — 
ir veikiausia visos Vokieti
jos okupaciją.

Santarvė vargiai leistų, 
kad Vokietijoje butų vėl pa
sodintas ant sosto kaizeris 
arba jo įpėdinis. Bet slopin
dama monarchininkus, ji 
pribaigtų griauti Vokietijos 
ūkį, taip kad kraštas per il
gus metus nebepajėgtų at
sistoti ant kojų.

Tokios tenai dabar yra 
perspektyvos.

Visi žino, kad šitokion pa-

vien su darbininkų atsto
vais?

Nebuvo respublikos gynė
jai nė komunistai. Jie sten
gėsi sugriauti ją. Dabar jie 
gali pasigerėti tąja “revo
liucija”, kurią jie savo dar
bais padėjo iššaukti.

Vienintelis ištikimas res
publikos gynėjas Vokietijo
je buvo ta darbininkų kla
sės dalis, kuriai vadovauja 
socialdemokratų partija. 
Jai, žinoma, sunku laimėti, 
kuomet prieš ją stovi visas 
stambusis kapitalas, didelė 
lauguma ūkininkų ir smul
kiosios miestų buržuazijos 
— ir Santarvės imperializ
mas.

Bet socialistinio Vokieti
jos proletariato pralaimėji
mas bus baisi katastrofa ir 
Vokietijai ir visai Europai.

KORESPON DENCIJOS Į 
N. . . . .  . . . I . ✓

Glinton, Ind. (
... ... . - - ■ J I

Lietuvių judėjimas šiuo tar
pu apmiręs. Neveikimo prie
žastis ta, kad gyvenimą supara
lyžiavo komunistai, Maskvos 
agentai, kurie slepias po vardu 
A.L.D.L.D., ir L.M.P.S. Kėli 
metai atgal tie agentai lakstė 
Clintone po lietuvių namus 
skelbdami bolševikų rojų; pra
kalbas rengė kas savaitė; kaip 
kada buvo po tris vakarus pa
eiliui. Net buvo pradėję rengti 
prakalbas pavartodami LDLD.

nariai pasilaikysime prie savo 
idealų ir nepasiduosime Mask
vos agentams, kurie pasislėpę 
po darbininkų skraiste ardo so
cialistų darbą, kuo per tiek me
tų buvo nuveikta. Nors bal- 
ševikėliams pasisekė demorali
zuoti darbininkų judėjimą, bet 
šiandien tie ponai priėjo liepto 
galą, ką parodo pats jų “veiks
mas”: pirma kas savaitę po ke
lias prakalbas surengdavo — 
girdėjom visokių komunistų 
keiksmų, bet dabar jie jau ka
žin kur dingo, nežinia, gal iš 
Maskvos sendvičių nebegauna, 
ar gal tie nusiųstieji iš Clinto- 
no į bolševikų rojų darbininkai 
su savo karčiais laiškais jiems 
biznį sugadino. Girdėjau kelis 
iš tų išvažiavusiųjų: žada Clin- 
tono komunistams “atsilygin
ti”, jeigu tik busią lemta iš 
“rojaus” sugrįžti... Taigi gal 
dėlto Clintone ir susmuko lie
tuviški bolševikai. Jie net apie 
septynis savo sekėjus buvo iš
siuntę į Rusijos ' ' “darbininkų 
rojų”, o tie nelaimingi nuvykę 
ten ir pamatę kas tas per ro
jus, dūmė į “buožių” valdomą 
Lietuvą ir iš ten jau savo klai
dintojams grūmoja. Butų ne
blogas daiktas,- kad kas tuos 
pačius Maskvos agentus išsiųs
tų Rusijon paragauti jų skel
biamų, gerybių, — paliautų jie 
mulkinę ir klaidinę darbinin
kus.

L.D.L.D. 118 kuopa buVo su
rengus prakalbas spalių 28 d. 
Kalbėjo Naujienų redaktorius 
Grigaitis. Nors komunistai dė
jo didžiausių pastangų kenkti, 
rengdami patys tam tikrus kar- 
dašius, bet pakenkti neįstengė: 
žmonių buvo susirinkęs geras 
būrys ir visi įdomiai klausės 

prakalbos, išimant kelis girtus,

kurie save vadina komunistais. 
Vienas komunistėlis davė klau
simą: kuo skirias Italijos fa
šistai, Vokietijos socialistai ir 
Amerikos Ku Klux Klan; kitas 
klausė, kaip gali komunistai 
valdyti Rusiją būdami tik 600,- 
000; trečias klausė, ką reiškiąs 
kalbėtojo pasakymas, buk ko
munistai įsibėgėję norėję su 
galva sieną pramušti. Visiems 
buvo rimtai atsakinėta ir vi
siems patiko P. Grigaičio rim
ta ir aiški kalba, be jokio už
gauliojimo ypatų ir daugelis 
prašė prie patogios progos vėl 
pakviesti Grigaitį į Clintoną 
kalbėti. Nuo šių prakalbų Ma
skvos agentėliai pajuto dar di
desnį smūgį savo darbuotei.

—L. D. L. D. Narys.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRK-PARI8 

t

PARIS .............................. Nov. 14
CHICAGO ........................ Nov. 17
ROCHAMBEAU ............. Nov. 24

NEW YORK, VIGO (BPAIN). 
BORDEAUX

Rašykite dėl ilngeldžioa, aprašomo* 
knygutė* jotų vietiniui agentai arba | 
didįjį efitą 19 Stata Street N*w Yark.

/■'.....................................— > ..............................

SPECMUS PASKELBIMAS MUSŲ 
SKAITYTOJAMS

The “Douglas Products Company” kurių apskelbimas telpa že
miau, yra pirmutinė lietuvių lentų ir medžio materijoio išdirbystė. 
Savininkas M. W. Dbuglas, kalba lietuviškai ir maloniai sutika visus 
žmonės asmeniškai kurie nori pirkti namų materijolą visokių rūšių.

Del jusu parankamo mes laikome atdarą 
krautuvę iki 9 vai. vakare utarninkais, ket- 
Vergais ir subatomis. Kitomis dienomis atda-

•z.".
ų»eimy

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laikų

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentfijimu. Priimnas džl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalima,

Kaina 30c.

W .'F SEVERĄ':ęO^<^ ;̂.;

V1.9AH RAPIDS, IOWA

perversmą vienoje stam
biausiųjų Vokietijos valsty
bių — Bavarijoje, ką jie ir 
atliko.

Iš vakaro prieš tąsdieną, 
kai Vokietija rengėsi švęsti 
savo respublikos penkerių 
metų sukaktuves, naciona
listai su Hittleriu priešaky
je paskelbė savo diktatūrą 
Bavarijoje ir paskyrė vy
riausiuoju kariuomenės va
du generolą Ludendorfą; 
buvusiojo kaizerio feldmar
šalas pareiškė priimąs tą 
paskyrimą “monarchijos 
vardu.” Bavarijos premie- 
ras Knillingr tapo atstatytas 
ir pasodintas į kalėjimą.

Dabar Bavarijos diktato
riai rengiasi padaryti tokį 
pat perversmą visoje Vokie
tijoje ir sutrempti, anot 
Hittlerio, “supuvusią res
publiką”.

dėtin Vokietiją pastatė ne 
kas kitas, kaip ta pati Fran
ci ja, kuri dabar sako, kad 
tik demokratinė valdžia Vo
kietijoje gali užtikrinti jai 
taiką ir gerovę.

Per visą tą laiką, kuris 
praėjo nuo respublikos .stei
gimo Vokietijoje, Francijos 
imperialistai, su kitų San
tarvės valdžių pagelba arba 
vieni, darė ką tik galėdami, 
kad padidinus respublikos 
keblumus, kad diskredita
vus respublikos valdžią, kad 
nedavus jos piliečiams ra
miai gyventi ir dirbti. Ačiū 
šitoms Santarvės imperia
listų pastangoms, "Vokietijo

je sustiprėjo reakcijos ir 
anarchijos elementai; ačiū 
joms, Vokietijos darbo žmo
nės nepajėgė taip įsitvirtin
ti respublikoje, kad galėjus 
pažeboti stambiuosius gro- 
buonius-kapitalistus.

kuopos vardą, bet seniesiems 
nariams pamačius, kad. apšvie
tus draugijos vardu bolševikai 
varo Maskvos propagandą ir 
purvais drapsto visą lietuvių 
pažangiąją visuomenę L.D.L.D. 
118 kuopos nariai užprotestavo 
ir pasakė Maskvos agentams: 
nebandykjt savo purvinų darbų 
varyti pasislėpę po šios garbin
gos draugijos vardu! — tai 
daugiau jie ir nebeišdrįso, pa
būgo, kad valdžia nepradėtų 
“šiptinti” į Rusijos rojų,...:

Nors Clinton L.D.L.D. 118 
kuopa neskaitlinga šiuo tarpu, 
nes daug narių buvo suklaidinti 
Maskvos agentų, bet mes seni

PINIGUS LIETUVON
Nl:ISIUNCIAME .

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tipsiogynj

K /
Kreipkitės

kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susisie-

Jūsų Kalėdinis Kliuhas

Ar atsilaikys prieš tą pa
vojų Vokietijos demokrati
ja, šioje valandoje yra sul- 
ku pasakyti.

Centralinė valdžia skubiai 
mobilizuoja savo jėgas at
remti nacionalistų puolimą 
ir šaukia visus piliečius gin
ti respubliką. Bėda tečiaus, 
kad Vokietijos valdžia da
bar yra labai nusilpnėjusį. 
Pasitraukus iš kabineto so 
cialdemokratams, ji neturi 
daugumos federaliniame 
parlamente (reichstage); ji 
valdo šalį, neturėdama žmo
nių atstovų pasitikėjimo. 
Abejotina yra net, ar jai 
yra ištikima bent federalė 
kariuomenė, jos vienintelis 
ginklas prieš Ludendorfo 
armiją.

Be to, vargas, badas ir de
speracija viešpatauja mies
tų gyventojų masėse. Kad 
kokios, dalis tų masių gali 
pradėt maištus prieš val
džią, pasinaudodama kri- 
tinga josios padėtim, — 
ažuot stojusi į respublikos 
gynėjų eiles.

Buržuazinėje ir anti-de- 
mokratinėje spaudoje mes 
šiandie skaitome piktus pa
sityčiojimus iš Vokietijos 
“socialistų nepasisekimo”. 
Taip, Vokietijos darbininkų 
partijai nepasisekė nugalėti 
savųjų reakcininkų ir sveti
mųjų imperialistų. Bet yra 
faktas, kad ji visgi neatlai- 
džiai kovojo ir tebekovoja 
prieš juos, kuomet kitos 
partijos arba svyravo tarpe 
demokratinio ir reakcinio 
frontų arba stačiai veikė 
respublikos griovėjų naudai.

Kuri, bent viena Vokieti
jos buržuazinė partija pasi
rodė pilnai ištikima respub
likai? Gal stambiojo kapita
lo partija, kurios priešakyje 
stovi Stinnes su savo paka
likais? Gal kapitalikiškoji 
ūkininkų ir smulkiųjų biz
nierių partija, kuri kontro
liuoja Bavariją, išauginusią/ 
juodašimtiškas Hittlerio 
gaujas? Gal demokratų par
tija, kuri sutiko duoti vie
tos valdžioje nacionalis
tams, bet atsisakė veikti iš-

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 nežudysito kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

1

G5e. už bonkąGaunama aptiekose

ELEKTRA
y

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ii)c.

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

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit dėvčti naujai supms.vtą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupalirUoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilnu pleiskanų — tai tas sugadina viski;.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji nane’.O? Vi os jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus prad&dlo Taryti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit ♦

faiffles
pleiskanų mirtinąjį priešą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik cu trupučiu patrin- 
kit galvos- odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gedintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai i trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffles, 
ir daugiau ni' kuomet pleiskanos jus nckunkins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Uždaryta nedėldieniais

ŽIEMA! ŽIEMA! ŽIEMA!

Mes

stiklaisstiklais

noutHAt;

audros 
langas 

2-0 *4x4-0 
$2.88

audros 
langas 

2-5 *4x4-0 
$3.20

audros 
langas 

2-0’4 x4-0 
$3.68

audros 
langas 

2-4%-4-0 
$3.40

DOKUS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Milhvork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St.

Phone Victory 5273

žiema jau čia pat

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas ant 

jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Ųžsisakykit sau au 
droš langus

dabar
Nelaukite kol kainos pakils, 
turime šimtą mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durįs vie
nose. Jus jtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, tremų ir viso riledžio materį- 
jolo, kurs yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijoio dėl reziden- 
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijoio ir hardware ol- 
sclio kainomis. Leiskite ,susipažin
ti su jumis.

-—*

Pranešimas Gerbiamai
/

Visuomenei
Kad aš užlaikau didelį pasirinkimą geriausių Gulbransen 

Registrorij (Player) pianų.
Pirkdamas Gulbransen, kožnas gali būti užtikrintas, netaps 

apgautas. Gulbransen pianai parsiduoda visoje Amerikoje vienoda 
kaina. Kiekviena pianu yra kaina įspausta ant užpakalio, tas tai 
yra teisingas publikos apsaugojimas, užtikrinimas teisingo patar
navimo perkant tokį dalyką kur paprastas žmogus mažai upie 
jį nusimano arba negali gerai nuspręsti. Jo verte: $420, ,$495; $600.

Geriausi Pianai ir Phonografai. Parsiduoda už cash ir dalinių
išmokėjimų.

Vėliausi rekordai, roles, gaidos.

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

——r—-----------

Skaityk ir atmink
KAD

PETER A, MtLLER
Jau persikėlė į kitą vietą, seną 

tavorą išpardavė, o vien tik 
nauj% dabar užlaiko, geriausi pa
tarnavimą suteiks savo kostume- 
yiams, taip ir naujiems, katrie 
atsilankysite.

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

Telefonas Canal 58,38

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

V ■■■...  ....... /

Gal jums reikalm^i

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI saulėm Šviesa iSrodo perdaug 
stiprį, gamina mirgėjimų žiūrėj 
mo, ašarų bėgimų ir galvos 
dėjiirių..

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.*

JEI nors mažiausis bijojimas did«- 
sučs šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHJN J. SMETz\NA I 
AKINIŲ SFECIALLSTAS

18b 1 Su. Ashland Ava. 
kampus 18

Ant trečio augžto M Platu, sp. 
.dėkos, kambariai 14, 15, In h 17. 

v’alando.- ••.uo 9 ryto iki 9 vakarą.

PUIKIOS NAMINES GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumų 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Siaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Anrdtage 4913 

Chicago, 1H.

ANGLŲ KAL- 
f ja®,1 I B()S GALI IŠ’ 1 mokti savo 

namuose
Trumpam laike b? pagelbos mo
kytojo. Nereikalauji eiti į moks- 
lainę. Rašyti ir kalbėti išmokin
simo į keletą menesių.

Kreipkitės per laišką 'į
LIETUVIŲ MOKSLO 

DRAUGIJA 
5556 Windsor Avc., 

CHICAGO, ILL.- - --

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

_ ___...
I
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y DOVANOS
Dabar jau laikas pasiųsti keletą litų savo tėvams ir giminėms ant Švenčių.

Mes Tą Greičiausiai Atliksime
Šio banko užsienio skyrius persiunčia pinigus Lietuvon greičiausiai ir pigiausiai

DOLERIAIS IR LITAIS
Taipgi geriausiai mes persiunčiame pinigus j Rusiją ir Lenkiją. Išmokame dolereis

nk ■ Musų Patarnavimą
Šio Banko Turtas Apie
$3,000,000.00

GERIAUSIA VIETA TAMSTOS PINIGAMS
yra šis Lietuvių Valstijinis Bankas, čia Tamstų pinigai visados saugus ir visa
dos galima gauti ant pirmo pareikalavimo, nes randasi po valdžios ir Clearing 
House užžiura. . > r - -

ĮGYKITE KNYGELĘ ŠIANDIE

MEHSALSTATEBANK
3252 So. Halsted, > Chicogo, Illinois

(Laikinai 814 W. 33rd St., kol remontas užsibaigs)

Puikus Namas su Įplaukoms Brighton Parke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitų mūrinių namų; du apartmentai po še
šis kambarius; ponamis ir pašelmenys. > s

. • • • <’ t

Tik $3000 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis.
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą.

Tik 5 namai liko. Veikite greitai.

SPECIALI kaina

■<•■•>

A?>iS

•» ■•<

M!pW

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienį j musų ofisą, o 
mes nuvežime pas namus.
STATYBA:—Plytų su akmeils aptaisymais; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai. •
ŠVINUOTĖ.—Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai kranai; baltos emaliuotos vaistams skryneles; 
skalbimui ceberiai bei imant e.
ĮTAISYMAI:—Misinginės žvakės ir nuknebusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinčs žibykloms 
ir elektriniam prosui.
Karštu vandeniu šildomi; taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

RUBIN BROS. NAMŲ STATYTOJAI
3804 South Kedzie Avenue, Telefonas Lafayette 5153 ir 6,438

Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar darbo netekus.

Laiškas Redakcijai
Vilniaus albumo išleidimo, 

dauguma žmonių
Del

Kadangi
teiraujasi, tat skaitome reika
lingu pranešti visuomenės do- 
mei kokiu budu tapo išleistas 
didžiausis ir gražiausis lietu
viškas albumas “Vilnius”.

Darbą pradėjo musų poetas 
Kazys Binkis susitaręs su Ame
rikos Valdžios Laivyno atstovu 
Kastantu Norkum. Pas tam
sai leidimą finansavo ir važinė1- 
jo Vilniun kur išgavo ir parga
beno Vilniaus albumui pavei
kslus. Del kirtimo vokiečių va
liutos sulig padarytos kalkulia
cijos iki paskirto laiko Vilniaus 
albumas nepasirodė.

'Norkui sutikus Binkis 
tarties teises perdavė 
rio” bendrovei. Viso
spausdipta 5000 egezmpliorių: 
3000 priklauso Norkui ir bus 
parduodami Amerikoje po 4 
dolerius, sukrauta pas adv. !F. 
J. Bagočių 253 Broadway, So. 
Boston, Mass., o 2000 priklauso 
Švyturiui ir parduodami visuo
se Lietuvos knygynuose po 40 
lity.

šio veikalo patiekimas leidė- 
;ams labai brangiai atsiėjo. Ma
nome, kad Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių visuomenė tai tin
kamai įvertins ir puoš savo na
mų knygynus Vilniaus albumu 
bei padarys gražias kalėdų do
vanas savo draugams.

“švyturys” ir K. Norkus.
Rinkevičius. 

• ■ 4 t 1

Kaunas, 
Spalio 22, 1923.

Tuomet 
savo su- 
“švytu- 

tapo at-

UNITED AMERICAN LINES
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN UNE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

Užplaukia kiekvieną savaitę į« 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, eu 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriue ir populiariSki laivai 
"Mount Clay”, Cleveland, “Ilan- 
sa’’, “Thuringia" ir “Westphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines ,,

171 West Rnndolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizue+o agento.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

§0^7
Palengvins akių jtempimą, kurie 

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

West Side Didžiausi Drabužmnhi

MIEROS

JAUNĮ!
IR 

SUAUGUSIU 
VYRU

O
mco lu- —
tratforb (Jlotljes

R K A U

NAUJI
STYLIAI

BINIAI

Bus pardavinėjami labai specialėmis kainomis
, SUBATOJE Ifc NEDĖLIOJĘ

$37.50-$42.50-$55.00 ir augščiau

EI no

OVERKAUTAI padaryti iš pirmutinės rųšies importuotų ir naminių išdir- ■TIE OVERKAUTAI padaryti iš pirmutinės rųšies importuotų ir naminių išdir- r 
binių-audinių. Čia yra reprezentuojama tokių žinomų išdirbėjų kaip Kuppenhei- 
mer, Fashion Park, Stratford. •

Tai yra tikra proga sutaupyti nuo $10 iki $20 ant jusy naujo overkauto. £

JURNER BROS. CLOTHINC [0
S. IV. Corner Roosevelt andHalsted St.

Atdaras subatoje iki 10 vai. vakare. Ncdėlioj iki 1 vąl. dieną.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake ' L

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gVarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkis.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganSdintl.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

Malt Tonic

< •<<».

9^

“Tai yra ženklas dide
lio tobulumo, kad vei
kus su netobulumais 
kitų”.
Chiropractor’ius ne
peikia kitų metodą} 
prašalinimo ligų, todėl, 
kad jos yra netobulos, 
bet todėl, kad jie pen- 
sistato būti tobulais.
Chiroproctor’ius yra 
geras beveik dėl visų 
paprastų žmonių ligų. 
Tai nėra tobulas mok
slas sveikatos ir jis ne
sako, kad tokiu yra.

DR. J.,M. FINSLOW, D. 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Tai 5 
žmonėms

nuo nervų ir silpniemsyra 
Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

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

Ofiso Telefonas TJT? TT A RT?OAT> Buto Telefonas Central 4104 1 ’* Armitage 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvžs.

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

" 1.......

Akiy, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis - 

visokios rųšies gy- 
džiau per 25 metus 

. yl prie State gatves.
Žvairas akis ati- 

taisau saugiai, tik- 
t ra’» i? greitai; tonsi- 

’us ^imu prieblan- 
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už 

... _ $5.00 ir daugiau.
Paprašyk dykai knygeles. *

Franklin 0. Barter '
SPECIALISTAS

120 So. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieiais 

10 iki 12
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Paskutiniai žodžiai dėl 
ristyniy

Konservatorija bus atdara pub
likai nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

Tos parodos rengiama parko 
komisionierių sumanymu. Pra
eityje jos turėjo didelio pasi
sekimo. Sakysime, pereitais 
metais buvo atsilankę parodos 
pažiūrėti 141,822 
met gėlių pušimis 
dar įvairesnė, tat 
lankyti.

cingas žinias, vienok jis nenau
doj ąs didelių antgalvių. Tai esą 
jau perdaug.

Ką sako drutuoliai ir jų mana- 
džeriai.

Besiartinant nuskirtoms ris- 
tynėms dviejų drutuolių aš ži
ngeidumo delei paklausiau jų 
atskirai ką jie turi pasakyti. 
Kaip žinome, jų ristynes įvyk
sta poryt t. y. pirmadienį, lap 
kričio 12 d. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

Pirmiausiai paklausiau p. 
Karolio Požėlos.

“Ka tamsta turi 
apie ristynes, kurios 
nantį pirmadienį”?

“Ną ką aš galiu 
tamstai ? Būdamas 
šalyje, man 
ma.

pasakyti 
bus atei-

žmogų, šie- 
paroda yra 
verta ją at-

Ope-
Buvo

Godunov”.
Godunov

šaliapino triumfas.
Ketvirtadienį Chicagos 

ra pradėjo savo sezoną, 
pastatyta “Boris 
Vadovaujamą Boris
partiją dainavo Feodor šaliapi- 
nas.

Dabar muzikos kritikai eina 
lenktynių begirdami šaliapiną: 
jie sako, kad Chicagoje dar nie 
kuomet joki opera nebuvusi 
taip pastatyta, kaip “Boris Go
dunov”.

Gi šaliapinas jau vadinama 
didis šaliapinas, ir sakoma, 
kad jis esąs didžiausias šios ga
dynės dainininkas.

♦ ♦ $
P-as Patton ir James viename 

asmenyje.
Morrison viešbutyje apsigy- 

nors I veno p. Patton. Gyveno šauniai,

Žvėryno rėmėjai kovosią.
žvėryno rėmėjai pralaimėjo 

rinkimuose. Bet jie visvien ne
mano nusileisti, o vesti agitaci
ją ir dirbti tol, kol jie laimės 
paskyrimą žvėrynui pinigų.

★ z * *
Koulik paliuosuota.

Nellies Koulik, kuri buvo 
įtariama nužudymu savo vyro, 
tapo paliuosuota. Prisaikintiej 

teisėjai rado 
Kalėjime jai 
tisus metus.

ją esant nekaltą, 
prisiėjo sėdėti iš-

dalyvaujant
Homer, 

tenoras), 
Ludmila ir

eis “Lucia di 
dalyvaus — 

Rimini, Laz-

Ko Trūksta
Jūsų namuose, tą pas mus visados galima gauti, kas tik 

Jums pageidautina.

Štai Keli Daiktai Paminėti

0 I Akiniai kurie a j 
* ■ ■ pritinka v ■

pasakyti 
svetimoje 

čia viskas sveti-
Viskas ką galiu pasakyti 

tai esu kuogeriausios sveikatos 
stovy. Nebijau nieko, 
mane gązdina visokiais budais Į nesivaržydamas. Dienomis mie- 
ir apie p. Bancevičių blogai J gojo, o naktimis..... lanke tuos
kalba, t. y. jo taktiką, bet aš I namus, kur šeimininkų nebuda- 
nieko nebijau. Aš gatavas norsĮvo namie, 
ir šiandie. Aš atliksiu savo pa
reigą ir niekam nepadarysiu I pyne ant kelio mėlynakė, 
gėdos.” I ėmė savo širdukę lankyti

Taip kalba p. K. Požėla^ [brangių dovanų jai nešti. 
O J. Uktveris, 

manadžeris, sako:
‘‘Pažįstu sportą — ristynes [meiliai žiuri į kitą vyrą. Ir jis 

jau per paskutinius 20 metų. [ pasiryžo atsiimti savo dova- 
Žinau ristynių taisykles ir taip [ nas, kada jos nebuvo namie, 
gi mačiau visokių, ristykų, bet | Magaryčioms išsinešė dar vik- 
dar neteko matyti antro Karo-|trolą. Policija pagavo Pattoną. 
lio Požėlos. Tiesa, teko Kaune Į pasirodė, kad viešbutyje jis 
1906 metais pažinti ristyką [ buvo žinomas kaipo Patton, o 
Mikui. Tai buvo publikos favo-1 visur kitur kaip James. Pasiro- 
ritas. K. Požėla dar geresnis: I dg taipgi, kad jo naktinis užsi- 
jis užkariaus publiką ir jam|jmimas buvo žmonių plėšimas. 
Amerikoje, jo svarume, nebusi * * *
priešų. Jis laimės šias ristynes! T v,
su p. Bancevičium”. „ Nežino kas esanti.

J. Bancevičius sako: Spalių 13 d. prie Summerda-
“A Kam čia šnekėti Vi |le ir Ashland Ave. automobilius 

šokių’smarkuolių čia jau buVc už»av° 75 sen"kę’ ku"a! 
atvažiavę. Visi gyrėsi laužt taP° du šonkauliai išlaužti. Bet 
geležis, kalų cviekus, mušą ak tai Pusg bsdos- Blogiausia yrd 
menis. O kaip susiėmiau, tai tai> kad senukg. P° to >ncidento 
viskas dingo. Man zlastis ima I Prarado atmintį. Ji nebežino, 
kad nespėjo atvažiuoti grino kas ji esanti, kur gyveno ir 
rius, o jau šiaušiasi... Pandel-lk111, ojo. Ir delei to ji bus nu- 
nike aš jam parodysiu....” gabenta į Dunning beprotnamį,

Otto Propotnick, J. Bancevi nors giaiP J* nėra iš proto išė- 
čiaus manadžeris sako: pusi- Vienok yra toks patvar-

“Vieną iš stipriausių ir ge I kymas, kad 
riaušių lietuvių atletų man te-1 mĮnti turi 
ko matyti—tai p. J. Bancevi- Į Įe*^u. n'ekas 
čius. Aš jo manadžeris ir ašllmti jų. 
pilnai galiu sakyti, kad Bance- 
vičius laimės.”

Pasirodo dvi priešingos nuo
monės.

Viskas ėjo gerai, kol nepasi- 
Jis 
ir 

Bet 
K. Požėlos | kartą jis pastebėjo, kad jo mė- 

I lynakė nesuvaldo savo akių —

praradusieji at
eiti į beprotnamį, 
neatsišaukia atsi-

* . * *
Daug namų stato.

Chicagoje nepaprastai 
dėta statyti namai.

Kas bus — nėr žinios. Katra | išsiimama $1,000,000 
pusė laimės, taipgi nėra žino
ma. Viskas kas liko—laukti pir
madienio vakaro.

Kaip pranešama, apart ris
tynių dar p. K. Požėla atvaiz
dins “Peklos kalvę” ir turės 
pianą ant krutinės. 

♦ * *
Kaip buvo pranešta, kad 

kalingi kalviai, tai jau du 
viai atsišaukė.

• ♦ * *

Biletai visu smarkumu 
pardavinėjami. Atrodo, kad» bi- 
letų truks.

Kas nori geresnių vietų, lai 
perka iškalno. “Naujienose” jų 
skyriuose, Universal Banke, 
Kulio, Benošiaus, Urmano, Ch. 
Montvido ir Dalens aptiekose.

—Reporteris.

pra- 
Kas dieną 

vertės 
permitų namams statyti. Delei 
to pradeda pritrukti darbinin
kų. Kai kurie prie namų 
bantys amatninkai uždirbą 
$125 iki $150 savaitei. 

* * ♦
Gen. Haller verkęs. 

Drake viešbutyje lenkų 
. | Haller, kuris pasižymėjo

kai-

dir- 
nuo

gen. 
savo 

avantiūromis Galicijoje, bekal
bėdamas apie amerikiečių he- 
rojingumą taip susijudinęs, jog 

, ėmęs verkti.

prigavi-

metais 
įvairiais 
išvilojęs

Smulkios žinios
Lapkričio 13 d., 1 vai. po pie

tų, Noel State banke (Assem- 
bly Room), 1601 Milwaukee 
Avė., kalbės p. John Moody iš 
New Yorko. P-as Moody yra 
žinomas, kaipo “Wall stryčio 
čarauninkas“. O tai dėl to, kad 
jis tiek pažįsta biznį, jog gali 
išpranašauti, kaip 
ateityje. Jo kalbos 
“Business Outlook 

* *
Gėlių paroda.

Garfield Park konservatori-1 Amerikoje yra varomas 
joje jau prasidėjo gėlių paroda, j raščių biznis. Jis sako, kad ir 
kuri tęsis iki gruodžio 2 d. jo laikraštis spausdinąs sensa-

* * v 
Suėmė prigaviką.

Drake viešbutyje tapo suim
tas Harry Hayden, kuris sako
ma, esąs gudriausias 
kas visoje šalyje.

Paskutiniais dvejais 
jisai, policija sako, 
prigavingais budais
iš žmonių apie $200,000.

* * v
Paskirta naujų globėjų Chica

gos universitetui.
Chicagos universiteto globė

jų skaičius pasididino: naujais 
globėjais paskirta Joseph T. 
Ryerson ir Charles F. Axelson.

* * ♦ 
Perdaug.

Chicagą atlankė Paul
. . . .Puy, “Le Petit Parisien” leidė- 

eis biznis Į j gu redaktoriais ir
biznio žinovais. Jo laikraščio 

for 1924. Ikag išeiną 2,000,000 eg
zempliorių. P-as Du Puy su 
savo štabu atvyko patirti, kaip 

laik-

Du

MUM

zari. 
vai.) 
ris

* * * '
Opera.

šiandie po pietų eina “Sam- 
son and Delilah
šiems dainininkams: 
Anssean (naujas 
Formichi; Bolm, 
baletas. Vakare 
Lammermoor”;
Macbeth, Orimi,

Sekmadienį po pietų (2 
bus pakartotas “Bo- 

Godunov” dalyvaujant 
Šaliapįnui. Pirmadienį stato
ma “Faust;” antradieni “The 
Jewess”; trečiadienį “Mefisto- 
fele” šaliapinui dalyvaujant.

* ♦ *
Rytoj paliaubų diena.

Lapkričio 11 d. 1918 m. įvy
ko mūšių paliaubos. Taigi ry
toj sueina lygiai penki metai 
nuo to laiko, kaip formaliniai 
tapo užbaigtas karas.

Bus surengta ir apvaikščioji- 
mų tam įvykiui paminėti.

Padėkavonė

Sunku aprašyti bei čia parodyti visus

musų PEČIUS, bet užteks tik pasa

kyti, kad mes turime virš 200 visokių090

$125nuo $13.75 iki

Namai, be pianų, niekados nėra pilni. Jai jūsų ran
kos negrajina, tai kojos atlieka ta darbą. Puikios 
lietuviškos dainos, šokiai — tik rinkitės CCCIC 
nuo $279 iki

Valgomojo kambario čiclas setas — moderniškiau
sias -1- pąskutinios mados, tinka 711
visur už prieinamą, kainą $49.75

vi-Tariame širdingą ačių 
sieins, kurie dalyvavo mirusio 
Dr. Jono Davidonio pcrkelime 
ant nuosavo loto lapkričio 3, 
1923. Dr. Davidonis ir Dr. Ka
ralius pasakė po gražią pra
kalbą. Dar kartą tariame ačių.

Jo Dėdė Metėjus ir Dėdie
ne Davidoniai. •

1 ONA 
Persiskyrė 
lapkričio 8 
Ijaidotuvės 
d., 9 vai. iš ryto iš namų 4653 
So. Rockvvell St. i Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčią iš ten i Šv. 
Kazimiero kapines.

Gimines ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka ifuliudę
Tėvas, motina ir broliukas, 

Rasteniai.

RASTENYTĖ, 
su šiuom' pasauliu 
d., 12 vai. dieną, 
įvyks lapkričio 12

ELZBIETA GRIKIENIENĖ- 
KALVELAITĖ

♦ f
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 8 d., 2:30 vai. išryto, pa
likdama dideliam nubudime vy
rą Ramuldą,1 dukterį Johaną ir 
brolį čia ir daugiau giminių 
IJetuvoj. Velionis buvo 34 me
tų amžiaus, paėjo iš Palėpių 
kaimo, Pandėlio valsčiaus, Ro
kiškio apskr. Amerikoje išgy- 

. venų 18 metų.
Laidotuvės atsibus lapkričio 

12 d. 8:80 valandą iš ryto, iš 
namų 724 W. 18th St. į Apveiz- 
dos Dievo bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapienes. Visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
širdingai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Didžiai nubudę 
Ramuldas Grikienis su 
duktere Johana.

Laidotuvėse patarnaus grabo- 
rius Butkus.

KOJįl TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi kornai, 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 nepagelbėj’o, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

6
9

ta

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
užbaigti su sheb frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozes $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous
• krautuvės.

PEČIŲ, kur Tamstos galite lengvai
t ■ i, ’ ■

išsirinkti pagal išžvalgą ir mokestį,

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. 8:80 iki 9:80 
p. m-. Phone Yards 7844, 11182 
Michigan Ave. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, IU. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Del parankumo krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 valandai kavare.
Tėmykite kad--------

Del parankumo turime net 2 lietuviškas rakandų krautuves.
Del gerumo visados užlaikome daug rakandų gero “stocko”.
Dei patogumo visi pardavėjai yra lietuviai.

Taigi kviečiame : r i 1
Savas pas savuosius, Lietuviai pas Lietuvius.
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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
</

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, ?— naujausiais budais.
4204 Archer Ave. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą #nt 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

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

I musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.
Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

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.

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS
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Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augstos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- frn 
veikslčly, specialiai po ■ «ww

’U

Klozetinės sėdynes — kaip paveiks
lėly, specialiai par- p E
duodamos po

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

J. KLEIN & CO
4544-48 Cottage Grove Ave.

■

Chicago. ■

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

priratiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna

gerinusį Am’eriko-

jišką btčų gydy
mo. Di&tli skai
čius žmozią J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesitl 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks« 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom 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. Nedėboi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredt.^J ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE



i

šeštadienis, Lapkr. Ift, 1923   ^AtJJUfiROS, CEIcIJffl, Ui
_____________1 r_______ ’_______ M. ........................      I ■ .*... ............... -.....

Lietuvių Rateliuose
DR. J. M. FINSLOW ....

atvyko iš 
Dr. 

chiropraktas. 
Jis nesenai baigė Palmer 
School of Chiropractic.

Ofisą Dr. J. Finslovv’as ati
daro ant Tovvn oi Lake, 1645 
W. 47-th St.

šiomis
Davenport, Iowa, lietuvis
J. Finslovv’as, 

nesenai

Rytoj Mokslo Draugi] 
paskaita

krikš-
Kokiame stovyje bu- 

šv. Povi- 
įvyko po

įdomus

juostų, kaklaraiščių, krepšelių 
ir kitų austų, nertų bei išsiuvi
nėtų dirbinių.

Visi tie dirbiniai pagaminti 
našlaičių rankutėmis. Užtat 
Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti sumanė su
rengti bazarą tų rankdarbių iš
leidimui. Bazaras įvyks gruod
žio 2 d. abiejose Mildos svetai
nėse. Komitetas kreipiasi į 
visuomenę ir prašo paremti bu
simą bazarą — ar tai pinigais, 
ar tai namie gamintais valgiais, 
ar tai dirbiniais. Atsiminkite, 
kad visi iš bazaro surinkti pini
gai eis parėmimui Lietuvos na
šlaičių, kurie neturi nė tėvo nė 
motinos. Tie našlaičiai .tikisi iš 
amerikiečių šiokios tokios pa
galbos. O mums pagelbėti 
jiems bus visai nesunku: jau 
vien tik atsilankydami į baza
rą mes parodysime, kad mums 
iŠtikrųjų rupi našlaičių vargin
ga padėtis.

Aukas' siųsdami “money or
derius” ar čekius išrašykite P. 
Balickienės vardu, o pdsiųski- 
te šiuo adresu: Mrs. M. Zolpie- 
nė, 927 W. 34-th PI. Rankdar
bius priduokite A. Valančaus- 
kienei, 3246 So. Halsted St., 
trečias aukštas.

Bazaro rengimo komisija:
P. Balickicne , 
A.‘ Barevičienė
J. Jozavitienė'
K. Katkevičienė 
A. Valančauskienė 
M. Zolpienė.

kos turėti, kol tuose susirinki
muose galės sėdėti ir gauti bal
są tokie įolševizmo agentai, 
kaip Zolp, Mizara ir panašus 
elementai. Tai kam dar laiką 
eikvoti ir nervus gadinti? 
Prašalinkime juos iš savo kuo
pos ir tegul jie važiuoja sau 
sveiki, kur jie nori.

Raudonsiulių agentams vie
ta Maskvoje, o ne tarpe kultū
ringų žmonių.
—36-os kp. labai senas narys.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečio.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI. KAMBABiy
Lietuvos Dukterų Draugyste turės 

susirinkimą sekmadienį, lapkr. 11 d., 
1 vai. po p. Mark White Square sa
lėj. Narės kviečiamos visos atvykti, 
nes yra svarbių reikalų.

Nut. rašt. E. Juozaitiene.

LAIŠKAI, ATSAKYMAI Į AP
SKELBIMUS, RANDASI NAU
JIENŲ OFISE SEKAMŲ AS
MENŲ. KURIE PATĮS NEGA
LI ATEITI PRISIŲSKTTE PA
ŠTO ŽENKLELIUS IR LAIŠ
KAI BUS JUMS PASIŲSTI.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda- 
mas kas savaitė po dolbrj-kitą, nei 
nepatšmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Rosel&nd. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo /adresu: 251 W. 
106 PI. -r Rtšt. Pranas Grigula.

STOGDENGTYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Cnicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriaūsia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
geriausia vieta dei 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.

■ Kaip vystėsi, kitėjo 
čionybė ?
vo krikščionybė prieš 
lą? Kokių, permainų 
jo, jam mirus.

Tai vis nepaprastai
klausimai. Juk mes visi paeina
me, taip sakant, iš krikščionių; 
buvome auklėjami krikščioniš
koje dvasioje. Bet kelintas mu
sų žino krikščionybės istoriją; 
kelintas žino, kokių permainų, 
reformų buvo įvykinta krikš
čionybėje?

Šiuos klausimus Dr. A. Mont
vilas gvildens rytoj, lapkričio 
11 d., 10:30 vai. iš ryto, Ray
mond. Institute (816 W. 31-st 
St.) ...

Reikia pasakyti, kad Dr. A. 
Montvidas yra nemažai studi
javęs tikėjimo istoriją, tat pil
nai galima tikėtis išgirsti iš j c 
labai įdomių dalykų, ---žinąs.

Lietuviški bolševikai 
Susivienijimas L. Am

(Prisiųsta).

Taigi ir ąš buvau SLA. 36-os 
kuopos susirinkime, 
ipie praėjusių laikų 
sokius nesmagumus, 
Susiv. pasekmingai'

dabar SLA. turi 
naują baidyklę 

formoje lietuvių

Nekalbant 
Susiv. vi- 

kuriuos 
pergalėjo,

Cicero žinutės

V. Pečiulis —- 4324 South 
Washtenw Avė.

S. Tomkus — 842 West 33rd
S'treet.

Tony Varaneckis — 2837 W.
39th St. ?

Stanley Perry — 11045 
bash Avė.

M. Gauziunas — 819 W.
Place.

J. iDambrąs — 1409 S.
Ct., Cicero, III.

Anna Petrauskienė — 
West 17th St.

Jonas Metelionis —
Stanis Svtaigždis — 564 West 

4th St., St. Charles, IU.
J. Janušaiiskas — 355 Ogil- 

by Rd., Rockford, III.
M. Smith — 507 West Tay- 

lor St.
Stella Stankus — 715 West 

21st St.
Francis ,1. Zolįis, 807 West 

18th St. .
K. Aleckna — 371 Kensing- 

ton Avė..
J. Stepulionis — 5432 N. 

Center Avė. .
J. Peiki — 4915 West 14th 

Street.
D. KuJmickicnė — 1338 

Miller S>t.
Mrs. Akolaitis — 1327 

49th Ct., Cicero, Illinois.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, lapkričio 11 d., 10:30 vai. iš 
ryto, Raymond Institute (816 W. 31 
St.), Dr. A. Montvidas laikys pas
kaitą tema Kriščionybe po $v. Povilo.

Reikia pasakyti, kad ŠvT Povilas 
yra daugiausia prisidėjęs prie krikš
čionybės sūkurirpo. Bet krikščiony
bė metai iš metų kitėjo. Dr. A. 
Montvidas ir papasakos apie tai, ko
kios krikščionybėje įvyko permainos.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas fvyks lapkričio 11 d. pusę po 
pirmai po pietų, Mildos svet., 8142 
So. Halsted St. Nariai malonėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai ant 
šio susirinkimo, nes yra svarbių daly
kų apsvarstyti. Taipgi nepamirški
te naujų narių atsivesti prie kliubo 
prisirašyti. — Užrašų Rašt.

Jaunosios Birutės pamokos lietuvių 
kalbos ir gramatikos įvyks šiandien 
2 vai. po pietų Mark White Square, 
(T.ibrai-y room), prie So. Halsted ir 
29 gatviij. Visi nariai bukite laikp.

— Valdyba.

Wa-

34th

49th

715

So.

So.

LAIŠKAI MUSŲ 
OFISAN.

Brid^eport. — Draugystė Teisybes 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį svsi- 
rinkimą nedalioj lapkričio 11 d., 1 
vai. po pietų Mark White Square 
svet., 29tos ir So. Halsted gat. visi 
nariai-rės malonėkite susirinkti lai
ku,' nes yra daug, reikalų apsvarsty
mui. — Raštininkas.

* Lietuvių Moterių Pašelpinis Kliu
bas rengia gražų kostiumų balių 
Subatoj, lapkričio 10 d., Mildos 
Svetainėj, 3.142 So. Halsted St. Ap- 
sirengusėj kostųmais gaus dova
nas. — Komitetas.

Požėlos - Bancevičiaus ristynėms 
bilietai galima gauti šiose vieto
se:

Halsted
3210

“Naujienose”, 1739 So.
Street.

“Naujienų” skyrius — 
Halsted St.

J. Kulio aptiekoje — 
Halsted Str.

Universal State Bank — 814 
33rd St.

G. Benošiaus aptiekoje — 1616 
W. vth st.Dalens aptiekoje — 4193 Archer 
Avenue.
* J.'Urmano aptiekoje — 2300 So. 
Leavitt St.

K. Montvidd aptiekoje — 1824 
Wabansia Avenue.,

Pirkite bilietus Iškaliu), kad ne
pritruktų. Pamatyste, kad atsitiks 
tarpe K. Požėlos — “grinoriaus” 
ir J. Bancevičiads (Ųrapiėžno dzū
ko).

3259

So.
So.

W.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelių 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas atsibus 
Mildos svet., utarninke, lapkričio 13 
d., 7:30 vai. vak. — Prisiartina 40 
m. “Aušros” paminėjimo diena; rei
kalinga papildyti komitetą?, todėl bū
tinai visi atstovai be atsikalbėjimo 
ateikite. Lygiai kviečiame ir veikė
jus, kurie papildymui programo gali 
suteikai naudingų patarimų.

• — Kviečia Valdyba.

asmW bkmhai
PAIEŠKAI! savo brolių Mateušo 

ir Zenono Ličkunų. Ilakių miestelio. 
Mateušas gyveno So. Chicago, Zeno
nas West Pullman. Meldžiu pačių 
ar pažįstamų man pranešti, norėčiau 
dasižinoti apie juos. . #

PETRAS LIČKUNAS, 
509 E. 2nd St., ' Erie, Pa.

ATYDA DEL MUZIKANTŲ.
Visi lietuviški šokiai dėl beno 

ir orkestrus dėl visų instrumentų 
ir pavieniai galite gauti pas 
zikos mokytoji.

V. NICKUS
11308 So. Indiana Avė., 

Chicdgo, III.

mu-
IŠSIDUODA kambarys dide

lis, šviesus, gražioj ramioj vie- - 
toj, prie mažos šeimynas; su 
visais patogumais.

3418 Lowe Avenue, ** 
Antros lubos

JIEŠKAU štoro tinkamo gro- 
sernei ir bučernei, ant Bridge
porto, Brighton Park ar South 
Sidėje. Atsišaukit telefonu La- 
fayette 3542, arba asrpeniškai.

4069 So. Sacramento Avė.
- -

ISRENDAYOJIMUI
4245 S o. Kedzie Avė. Reri- 

don krautuvė, / geroje vietoje, 
bile kokiam bizniui. Namas 
pardavimui, išmokėjimais, lo
tas} lotas 54x125, 3 krautuvės 
17x50. Klauskite savininko, C. 

•H. Young, 70 E. 49 St.

RENDAI tinkantis visokiam biz
niui kampinis Storas geroj bizniškoj 
kolonijoj, 6159 So. Ashland Av«. Sa
vininkas sutinka ir pardUoĮL visą na
mą.. Kreipkitės . J . .

J. RAČIŪNAS. '•
1 lubos '

3331 So. Union Avė. -

PARENDAVOJIMUI svetai
nė dėl mitingų draugijoms. Kam 
yra reikalinga ateikit pirmiau, 
kad turėjus proga pasiskirti die
nas. 1750 So. Union Avė. Anton 
Bagdon.

• ' <.. > <

ĮIEŠKO DARBO
BARBERYS pilnai' patyręs 

sąvo amate j ieško darbo vakar 
karais ir šubatomjs. Atsišauki
te į /“Naujienas” 1739 South 
Halsted Street, pažymėdami 
No. 363.

REIKIA — , f
SHEARMENŲ į geležies at

karpų jardą.A. Vien tik paty
rusiu. , •
Argo Iron ąnd Metai Company 

1662 Elston Avė.

REIKALINGĄS watchmeke- 
ris, mokestis nuo $40 iki $60 į 
savaitę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite greitai. ’ .

814 S. .5 Avė., Maywood, III.

Ir čia prasidėjo bruzdėjimas 
dėl Realės Mariampolės gimna
zijos parėmimo. Nėra abejonės, 
kad nė progresyvė draugija nt 
asmuo nuo to neatsisakys. 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
tą klausimą jau svarsto, bei 
be priešmetinio susirinkimo j 
nieko negali tarti. Tokios jau 
mat yra taisyklės: visi svarbe? 
nieji klausimai sprendžiama 
priešmetiniame susirinkime.

Trockio
Zalpio, Miza-

žinoma iš jų 
prakalbose ir

Mrs. E. D.

Vakari
vienija

11 d..

Pašelpos Kliubas iv 
nes žvaigždės Kliubas 
si ir rytoj, lapkričio 
įvyks jau antras bendras susi
rinkimas. Tiedu kliubai suėję 
į daiktą galės gerai gyvuoti 
Visi juk žino, kad vienybėje 
yra galybė. 

♦ * *
SLA. 194 kuopa gyvuoja ge 

rai. Prisideda naujų draugu 
profesionali]. Tiesa, netekome 
vieno daktaro, bet užtat įsigį 
jome du inteligentu.

Grigaičio prakalba kuopa yrr 
labai patenkinta. Trumpoje 
ateityje ji žada ir vėl surengti 
prakalbas ar ką nors kitą.

Cicero Lietuvių Pašelpos 
Kliubas’gruodžio . 30 d. statys 
veikalą “Pirmi žingsniai“. Vie
tos lietuviai turės progos pa
matyti vaizdą iš 1905 m. Lietu
vos gyvenimo. Veikalas yra pa 
rašytas B r. Vargšo. O jo vis’ 
veikalai yra geri. — Teisingas

Lauk 
bolševi- 

įstoję

Lietuvos našlaičiy 
reikalu

Lietuvos našlaičių rankdarbiai 
jau Chicagoje.

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti gavo nuo 
Moterų Globos Komiteto iš 
Kauno didelę skrynią įvairių ir 
gražių rankdarbių, kaip tai:

f REIKALINGAS a’lperis prie 
flatų janitoriaus, unijistas, ge
ras užmokestis, valgis ir kam
barys.

J. P., 662 E. 46 St.
----------- :______ j_____________ '__________

11 ■■ —".i ■ ■ "■

STORAS ANT RENDOS dėl 
drugštorio arba bučernės ir 
grosernės.

Kreipkitės:
1750 So. Union Avė., Ghicągo 
_____________________ ii___

SŪRFACE LINE KRAUTUVĖ * 
25x60. Nauja. Puikioje 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

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jo
no, Antano ir Kazimiero Jocių. Pa
eina iš Šiaulių pavieto, Siaurumaičių 
kaimo. Jie patys ar kas žinote ma
lonėkite pranešti.

JONAS JOCAS, 
644 W. 18th St., Chicago, III.

R ĮSIKALI N G A:S posenys sin- 
gelis vyras, kuris moka gerai 
pagaminti valgį. Atsišaukit tub- 
jaus. 2 dubos.-

S. STEPONAITIS, 
3660 W. Armitage Avė.

Brighton Park. — LSS. 174 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 10 d., 7:30 vai. 

.vak., M. Karlov.o namuose (3827 
Archer Avė.), pifmame aukšte — 
įėjimas iš užpakalio. .

Visi nariai būtinai atvykite 1 si 
susirinkimą, nes neatsilankiusieji ne- 
besiskaitys kuopos nariais. Mat, rei
kia kuopos reikalai sutvarkyti. No
rintieji kuopon -įstoti. yra kviečiami 
atvykti. ^Orgąnizatbrius/

---- $—
Lietuvių švietime Draugijos pra

kalbos įvyks sekmadienį, lapkričio 11 
d.. 7:30 vai. .vak., Raymond Institute 
(816 W. 31 St.). — Komitetas.

— ---- T—
Bridgeport.—Draugystės Saldžiau

sios Širdies Viešpaties Jėzaus balius 
įvyks sekmadienį, lapkr. IĮ d., 6 vai. 
vak. Mildos svetainėje (31'44 S. Hal
sted st.). y

Balius rengiamas Lietuvių Auditp- 
rium naudai, tat visi atvykite.

— A. Mosteika, rašt.

PAJIEŠKAU sayo giminių Knietų 
ir Narmontų, kurie paeina iš Liep
laukės parap., taipgi kitų giminių ir 
parapijonų. Taipgi pajieškau Kazi
miero Igerio paeina iš Telšių, turiu 
laišką iš jo namų. Visų čia pami
nėtų prąšau ątsišaukti ar kas juos 
žino pranešti Domicėlė Knietaite- 
Kunickienė, *1338 So. Miller St., Chi
cago, III.

REIKIA salesmano męsos 
pardavinėtojo, su išdirbtais ko- 
stumeriais arba be. Pardavinė
jimui visus pakaunių produk
tus. Alga daug didesnė negu 
paprasta, kas daugiau parduos, 
daugiau gaus mokėti.

NAUJIENOS, Box 367

ATYDA dėl dentistų. Gera vie
ta dėl Lietuvio dentisto, šalę lie
tuviškos aptiekos, ofisas ir flatas 
bus gatavas 1 gegužio, 1924 m. 
Gal ir pirmiau. Galima pabudavo- 
ti pagal dentisto skonį.

PHILIP ROSENBERG • 
10655 So. Michigan Avę., 

Roseląnd

Vincas Beržinis malonėkite atsi
šaukti į Naujienų ofisą, reikale siun
timo pinigų Magdelenai Beržinis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
Wl. UI .Hl.l— u —— ■■■■.—KĮR,   , . u- III. ' J J _IL- I -JI

PAJIEŠKAU salvo seseries 
Mikalina Lincieivičienė, apie 4 
metai laiko kajpj gyveno Eli- 
zabethc. Atsišaukite: TEOFI
LĮ A SILEKTIENĖ, 1931 CanaF 
port Avė., Chicago, III.

Miss E. S.
V. Agurskis 
Akulionis, A. 
Ascilla, Joe 
Burela, Josiąs 
Barzdas, Jacob 
Birzoris, Wm. 
Glambowsky, John. • Taipgi 

yra pundas.
Gervei, John (2)
Griunas, J.
Gukauskis, Jurgis (2) 

Gutauskas, J. (2) 
■Hermaan, K. J. 
Jakštienė, Barbora 
Kadaiti, J. G.
Kanuiff, Julius * 
Kemėža, F.
Kondratavičius, J. 
Kraukis, Anna 
Laureokis, Simonas 
•Liauska, Petras 
Makavedkaite, F. 
Mutual, Steve 
Petkus, Kazimieras 
Pirams, F.
Putpin, A. 
Samitis, J. 
Šleževičius,
Stankus, Charles 
Vairasius, B.
Vajontis, Anthony
V ištart, Anna (2) 
Vasiliauskas, A. A.
Warbo, A. G. •

■ Washkis, Walter K. 
Zadęjka, Joe

APDRAUSTI LAIŠKAI.

Chicagos Lietuvių Draugystes Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 11 d., 2 vai. 
S o pietų, Zvenzek Polski svet., 1315 f. Ashland Avė.

Atsilankykite ir užsimokėkite mo
kesnius. — Sekr. A. Lungevičia.

pasirodo, kad 
ant rankos ’ *
(Scare-Crow) 
bolševikų.

36-ta kuopa, kaip patėmijau 
pereitam susirinkime, turi kele
tą aktyvių ir aklai atsidavusių 
Maskvai tarnauti, 
agentų ypatose 
ros ir k.

Kadangi yra 
agitacijos jųjų
’aikraščiuose, kad jiems lietu
vių, kaipo tautos likimas visai 
neapeina ir jie geidžia kaip ga
lima greičiaus visą Lietuvą at
gal atiduoti Maskvos raudon- 
siuliams ii’ už tai atsiimti sau 
nuo Trockio užmokestį, tai, ma
no nuomone, nėra reikalo su 
iais daug šposij krėsti ir eikvo
ti savo laiką su tais agentais 
kuopos susirinkimuose, 
iš kuopos turi eiti visi 
kai. Jie į SLA. nėra
tam, kad jiems rūpėtų lietuvių 
tautos reikalai ar kad 
Susiv. ir jo gerovė butų svarbu. 
Tie įsirašė ant $150 posmerti- 
nės, nes ant mažesnės sumos 
negalima. Jie stoja į Susivie
nijimą bolševizmo labui.

/Susivienijimas turi 15,000 
narių. Bolševikų jame gal 
randasi šimtas, kitas; ir dėl to 
pluoštelio Trockio fanatikų Su
sivienijimas turi turėti nesma
gumų. Pildomoji Taryba tu
rėtų visus tuos paukščius, ku- 
•ie yra nariai Komunistų parti
es ir jų aklį pasekėjai, vienu 

brūkšniu išbraAta iš Susivie
nijimo. Jie j SLA. įėjo tik per 
musų neapsižiūrėjimą.

Su jais argumentuoti, kaip 
su sveiko proto piliečiais nega
lima, nes jie yra fanatikai ir 
todėl susirinkimuose su jais 
turėti reikalą tai bereikalingas 
laiko gaišinimas. Lauk iš kuo
pos ir kriukis bus užriestas. 
Juk žinome, ką jie padarė su 
Socialistų Sąjunga su jų na
mo fondu ir laikraščiu. Ką socL 
alistai per daugelį, metų sudėjo 
tai bolševikai paėmę per porą 
metų prašvilpė. Tą patį jie 
padarytų ir su SLA. turtu, jeį 
;ik jie galėtų prie jo prieiti.

Pereitame 36-tos kuopos su
sirinkime aš persitikrinau, kad
musų kuopoje negalėsime’ tvar- rengimą kelmnei.

Draugystes Meiles lietuvių mėne
sinis susirinkimas įvvks šeštadienį, 
lapkričio 10 d., 7:30 vai. vak., G. M. 
Chernausko sevt., 1900 So. Union 
Avė. '

Atvykite laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. .

— Pirm. Ant. Morgevitz.

$500 DOVANŲ
Kas praneš kur randasi Ona 

Bumblauskaitč iš Kensingtono, ku
ri pabėgo 5 lapkričio nuo vyro 
ką tik apsivedusi. Vidutinio ūgio, 
mėlynu akių, riesta uosi; tamsus ir pakirpti plaukai.' Jei pati pa
grįš, bus viskas dovanota. J. D., 
311 E. 1151h St, flatas 6, Kensing- 
ton—Chicago^ III.

RENDAI 5 kamb. flatas ir guest 
hall (South Side) su visais moder
niškais įtaisymais; labai gražioje, ra
mioje ir švariais žmonėmis apgyven
toje vietoj; kur yra geriausia Rans- 
portacija Chicagoje: vienas blokas 
nuo R. I. traukinio stoties ir vienas 
blokas nuo karų linijos. Traukiniai 
eina kas 5 minutės, ir į miestą nuva
žiuoti ima tik 20 minučių. Lietuviai 
norinti turėti patogią ir gražią vietą 
gyvenimui. Kreipkitės: 903 W. 86 PI. 
Phone Vincennes 8062.

REIKIA janitoriaus, vedu
sio. Mes turime gyvenimo vie-

Atsišaukite:
W. FINKELSTEIN
3146 W. 13 Street

.jiems

A.

J. F.

Petkus, A. 
‘Petkus, J. 
Vaitauckas, M. 
Wasil,‘ A. A.

PASPORTAI PARĖJO Iš 
WASHINGTONO IR RAN
DASI NAUJIENŲ OFISE.

------------- .
Kazimįero Genio
Antano Rankaus
Jurgio Vegio
Malonėkite atsilankyti į Nau

jienų ofisų, kad atlikti prisĮi-prisli-

Koncertas ir Balius; Rengia Atei
ties Z. V. D. nedčlioj, lapkričio U d. 
1923 Meldažio svetainėje, 2224 W. 23 
Place. Pradžia 6 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

J IEŠKAU Izidoriaus Leščiauskąs, 
paeina Triškiu miestelio, Šiaulių 
apskr. iš New Yorko važiavo į Chi
cago, 1921 m. ir nuo to laiko din
go, kur. Pats ar kas žino malonė
kit pranešti. F. STAŠKAUSKIS, 

3341 So. Auburn Avė.
Chicago, III.

Wcst Pullman. — SLA. 55 kp. ren
gia koncertą ir balių subatoj lapkr. 
10 d., 7:30 v. v., Bajorūno svet., 12001 
So. Halsted St. Programą išpildys 
Roselando Mandolinų Orkestras, K. 
Pociaus orkestras ir k. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Komitetas.

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadic- 
nyj lapkričio-Nov.<17 <J./ 1928, Mildos 
svet., 3140-42 S. St., Chicago,
Ilk Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos upiversiteto 
reikalams. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestrą vadovaujama Grušo.

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

. — Komitetas.

. Bridgeport, — Illinois Lietuvių Pa
šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 10 d., 8 vai. 
vakare, Mildos svetainėje (Cabaret 
room) 3140 So. Halsted St. Visi 
kliutyiečiai' malonėkite susirinkti pas
kirtu laiku, nes raudasi daug svarbių 
dalykų deb apsvarstymo.

— A. J. Lazauskas, rašt.

"L. S. A. 174 kuopus susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d., 1 vai. po pietų, 
Fuller Park kambariuose, 46 So. 
Princeton Avė.

Nariai prašomi atvykti i susirinki
mą, nes bus nominuojama kandidatai 
į centro valdybą.

— 174 ktopoa Valdyba. 1

OTVEDIMAir
PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, 

našlio arba vaikino, neskiriant tautos, 
nuo 35 iki 40 metų senumo. Turi būt 
laisvus, nevartoti svaiginančių gėri
mų. Turto taipgi turi turėt nemažiau 
apie porą tūkstančių. Aš esu našlė 39 
metų senumo, laisva, susipratusi mo
teris. Gera gaspadinė. Turto taipgi 
turiu biskį. Taigi. Meldžiu su pir- 
nvu laišku prisiųst paveikslą. Kas pa
veikslo neprisius, tam neduosiu atsa
kymo. P. S. P. O. 18, Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

merginai ant North West gi
dės, prie švarių žmonių; turi 
būt su vnna ir elektra. Atsi
šaukite Hermitage 6411.

1443 N. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda JFord trekas, 3 

’ mėnesių semJmov gerais buče- 
’riui. Kaina $350.00. Parsiduo- 
’da Dodge, Chase, be bodies, 
.kaip naujas. Dįsk ratai 5 taje- 
'rai $300.00. Chevrolet 5 sėdy
nių visas gerame stovyje, tik
tai $100.00.

3121 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU kambario prie ma
žos šeimynos ir geros paspadinės, 
kad nors vakarienę pagamintų, jai 
galima ruimas turi būti švarus, 
Bridgeporto apielinkėje.

Praneškit
W. T.

3210 So. Halsted St.

‘PARSIDUODA automobilius 
dėl dviejų pasažierių, žieminis 
(kupei). šių metų modelio,. 
Matyt galite nedūlioms nuo 9 
iki 11.

3210 So. Halsted St.

RAKANDAI
SIŪLYMAI KAMBARIU

.1 IEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, kuris nevartoja svaiginan
čiu gėrimų, nerūkytų. Kad butų 
gražus, išmintingas, gražiai gyven
tų. Aš nešpetnai atrodau, esu 30 
metų, turiu Ii vaiką. Su pirmu laiš
ku atsiųskite savo paveikslą. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 364.

RENDAI kambarys dėl vai
kinų arba vedusiai porai. Kam
barys su visais parankumais. 
Atsišaukite po 6 v. vak., suba
toj po pietų ir nedėlioj per die
ną. <454 So. Talman Avė. 2 fl.

GERIAUSIA PROGA JAUNAI
• PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi- * 
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deinvantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

, 1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS.

Ar Tamstai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti aęba į naujus namuą 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
vįsą Tamstos darbą galime atlikti UŽ, 
gana prieinamą kainą— pirma negu 
duosi kitaip virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDWARE CO.,

3149 So. Halsted St.,
. TeL Yavds 7^2.

KAMBARIS rendai, šviesus, 
šiltas ir švarus, prie mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio. 
Kambaris ir valgis 8 doleriai 
f savaitę. Kreipkitės (1 lubos 
prieke), 3534 Parntell Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių ra
kandai; visi geram stovy, vis
ką į daiktą arba po vieną; gali
ma matyti kada norima.
' 1328—49 Ct.„ Cicero, Į1J.

KAMBARIS rendai vienam 
vyriri su visais parąnkųmais 
ir gera vįeita dėl gyvenimo.

Atsišaukite:
3031 Sb. Union Avė.

Tel. Yards, 7Q34

------------- .—•

PARDAVIMUI parlor setas 
už prieinamą kainą. Setas be
veik naujas. Atsišaukite

. 1300 So. 49th Ct.,
Cicero, III.

' ’ ■ X v’**’ •’ ' •'**’ .'V ’• / ? v. •
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RAKANDAI
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NAMAI-2ĖME "
šeštadienis, Lapkr. 10, 1923

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
RAKANDAI

Parsiduųda labai pigiai virtuvės 
krėslai, porcelinis stalas, dvi pa
vienės lovos, dviratė bogč ir siu
vama mašina.

3301 So. Halsted gatv.
Antros lubos, įėjimas nuo Hal

sted. pirmos durys nuo kampo.

PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLŲ

PARDAVIMUI grosernė pi
giausiai, nes turiu apleisti mie
stą. Gera biznio vieta ir geri 
visi įrengimai. Pirmas laimės.

737 W. 34 St.

AUTOMOBILIAI gonai “Orchestra”, — 2 Power 
Moving-Pictures jmašinu,—pdl-

NAMAI-ZEME

IŠPARDAVIMAS Už SKOLĄ 
NELSON BROTHERS AUTO
MOBILE LOAN COMPANY.

nas įtaisymas', pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis
senas ir gerai išdirbtas. Turi 

parduotas greitai, šaukite:būt

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, • manyti; namus, 

lotus, farmas ir visokios pušies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

Aldara vakarais ir nedalioj. 
Stutz, 1923 modelio, pigiai už 
. $1,450.
Templar ^port, 4 pasažierių, 

$650. Pilnai (įrengtas, deng
tos sėdynės.

Naujai • malevotas Hudson 
Coupe, gerame stovyje, $675.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str,

Tel. Yards 6894

$3,100

bėga kaip naujas,

pasažierių, thitfni- 
Labai gerame pa-

kaip naujas Hud-

Cole Eight, 
$450.

Packard, 4 
my, $775. 
dėjime.

Taip geras
son Sport, 4 pasažierių, $675.

Stanley Steamer............. $850.
Ką jus ant to pasakysit.

Teniplar Roadster, $850, ver
tas $1,000.

šaukite MR. TRAUTMAN, 
6310 Broadway, 

Tel. Slieldrake 6000

PARDAVIMUI arba išmai- 
mui Dodge caras 1920 modelio 
penkių sėdynių, gerame stovy
je. Mainysiu 
kad ir fordo. 
1645 W. 47-th 

2

ant Coupe caro 
Atsišaukite 

St. Chicago, III. 
lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų 

ir kendžių Storas, prie pat dirb
tuvės. Biznis garantiruojamas pa
darymo gero biznio. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Par
duosiu ir automobilių už pusę 
kainos; vartotas tik du mėnesiu.

3823 So. Halsted St.
Phone Boulevard 6658

VICTROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertes 

vietrola, vartotą tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantinė špilka. 
Kaina tiktai $65.

2502 W. Division St.
2 floras, 

Armitage 1981.

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir bučernė du- namu 
ir garadžius dėl 3 karų užpaka
lį, labai geroj vietoj. Atsišau
kite: 1731 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, geras biznis. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę.

3300 Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Biznis geroj vietoj. 
Viena bučernė ant vieno bloko. 
Priežastis pardavimo partnerių 
nesutikimas. Kreipkitės.

3210 So. Wallace St.
Tel. Yards 3689

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė, galėsi pasirinkti 
iš dviejų vieną. Taipgi automobi
lių 7 sėdynių, National, 
stovyje. Parduosiu pigiai 
žasties liga. Atsišaukite: 
KAITIS, 549 Liberty St., 
West 16th Street.

Gerame 
iš prie- 
A. ZA- 

arba 621

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, biznis senas, parduo
du su visu namu. Norinti biz
nio, pasiskubinkit. Turiu greit 
parduoti. Pigiai. Jonas Morkus, 
828 W. 31 St.

ANT PARDAVIMO Fruitštoris iŠ 
priežasties ligos ir norime į trumpą 
laiką parduoti, yra gera proga norin
tiems pirkti. Biznis yra išdirbtas 
per aštuonis metus ir yra apgyven
ta visokių tautų. Atsišaukite šituo 
adresu: 10821 Michigan Avė., Rose- 
land, III*

PARDAVIMUI restajuratno 
stalai, krėslai ir geriausia pe
čius. Taipgi bučeriška kaladė. 
Parduosiu pigiai atsišaukite 
1464 Indiana Avė. Chiago/ iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė pusė arba visa už ma
žą kainą. Biznis gerai išdirbtas, 
priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

3656 So. Union Avenue

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geras biznis, • visokių 
tautų apgyventa. Biznis cash. 
Parsiduoda iš priežasties ne
sveikatos. 2057 W. 22_nd PI.

PARDAVIMUI maža groser
nė lietuvių kolonijoj; listas 3 m 
Rendos $16.00 į mėnesį 2 kamb. 
gyvenimui. Parduosiu už pir

mą pasiūlymą. Kreipkitės 
4508 So. Wood Str.

PARDAVIMUI 1 klesos čeverykų 
taisymo šapa, taipgi pardavimui, 
elektros mašinos visokios, labai geras 
biznis; turiu greitai parduoti, nes va
žiuoju j Lietuvą.

Parduodu kriaučių visus įrankius, 
3 stalai, 1 Singer mašina, i prosas 
viskas $50. A. Stanevičius, 459 W. 
31 St. ir Canal St. Nuo 8 ryto iki 8 v. 
nedėlioms uždaryta.

PARDAVIMUI (Delicates- 
sen), ir visokių kitokių maž
možių krautuvė. Gera vieta rui 
mai gyvenimui. Parduosiu pi
giai tai yra gera vieta Lietu
viui.

8308 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI barber shop 
fietures, visi geram padėjime 
greitai ir pigiai. Taipgi parduo 
siu 4 pool tablius. Priežastis 
pardavimo — apleidžiame mie
stą. 3714 So. Wood Str.

PARDAVIMUI mažas restau- 
ranas, moderniškai įrengtas. 
Daromas didelis biznis. Dalį pi
nigais, kitus išmokėjimais.

3106 Archer Avė.

PARDAVIMUI pusė restau- 
rano biznio, gera vieta ir gerai 
išdirbtas biznis, vieta apgyven
ta lietuviais.

4630 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Ice Cream 
Parlor. Vieta gera, biznis se
nai išdirbtas ir pelningas. Pil
nas Kalėdų prekių rinkius. Par- 
lavimo priežastis — liga. At
važiuokit pamatyti.
234 E. 115th St., Roseland

PARDAVIMUI gera bučernė; 
biznis išdirbtas, pigi renda. 
Priežastį patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
10236 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė su gyvenimo fomičiais 
ir dviem registeriais. Savinin
kas parduos visą biznį, arba 
prisiims pusininką. 821 W. 34 
St., Phone Yards 3550.

PARDAVIMUI grosernė, gra
sioj apielinkČj, daromas geras 
biznis, tirštai apgyventa vie
ta. Nepraleiskite progos. Atsb 
šaukite į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Box 368.

PARSIDUODA bučernė Ir groser
nė geras biznis ir išdirptas per daug 
metų. Kas nari gali pirkti visai pi
giai, visokių tautų apgyventa, dau- 
giaus lietuvių ir lenku.

Savininkas nuo 6 r. iki 7 v. 
2349 So. Oakley Avė.

SPECIALfi PROGA. Pardavimui 
grosernė ir delikatessen, su vai
siais ir daržovėmis. Puikioje vie
toje, nėra kompeticijos per 4 blo
kus aplink. Geras lysas, geras biz
nis. Pardavimo priežastis, apleid
žiu Chicagą. Atiduosiu už $2,500. 
Savininkas, 937 W. 55th St. Phone 
Wentwčrth 7496.

I Nupirksite naują 4 kambarių 
Inamą ant loto 100 pėdų pločio 
|ir 275 ilgumo. Naujoj apielin- 
I kėj prie C. B. and Q R. R. 40 
'minutų važiavimo nuo Union 
stoties, 30 minutų nuo Hawth- 
orne stoties. Tas yra bargenas, 
tik 15 minutų eiti į stotį. Kam 
mokėti rendą kuomet jus galite 
turėti savo namą ir mokėti už 
jį kaip rendą. Parduosime už 
$500 pinigais ir po $35 į mėne
sį.

L GERIAU NIEKUR NEGAUSI.’

Nelakstyk po visą Chicagą uždu
sęs, bet ateik apžiūrėti Šiuos bar- 
genus:

Bučernė ir grosernė; su namu 
ir visais įtaisymais. Kaina tiktai 

| $8,000.
i Grosernė, geroj apielinkėj; biz
nis gerui išdirbtas. Verta $3.000, 
L>et musų kuinu yra tikini $1,COO.

Grosernė, augančioj apielinkėj,
už pusę kainos, tiktai $950,

Bučernė ir grosernė; arba mai
nys ant loto arba autornobiliaus. 
Kaina prieinama. Nepraleisk šios 
progos.

Bučernė ir grosernė; turi būt 
oarduota greitai. Gera vieta; tikras 
bargenas už $1,100.

Grosernė, labai geroj vietoj. Sa
vininkas per šešis metus yra pa
daręs daug pinigų ir dabar turi 
išvažiuoti į Kaliforniją. Kaina šio 
biznio ^yra visai maža, tiktai 
$1,200.

Taipgi turime kitų biznių par
davimui. Buk gudrus, pirm negu 
pirksi biznį, matyk mane. Kituose 
miestuose ’ gyvenanti; o norinti 
Chicagoje pirkti biznį, rašykite 
laišką, o męs suteiksime visas in
formacijas.

WALTER YURKEVIČE 
2423 W. 63rd Street, 

Chicago, III.
Tel. Prospect 4345 

_________ -__---------------------------

FRUKTŲ FARMA MICHIGANE.
100 mylių nuo Chicagos, 160 akrų 

*savo f rūktų farmą padalinau į tris 
farmas, kad duoti progą lietuviams 
įsigyti f rūktų farmą. Padalinau se
kančiai: 54 akrų farmą pasilikau 
sau; 35 akrų farmą su trūktais par
duodu už $8,500; ir 71 akro farmą 
su trūktais parduodu už $20,000. Šir- 
elyje Michigano fruktų auginimo. Strytkaris bėga pro farmą. Ant upes 
kranto. Elektros šviesa ir visi pato
gumai. Del platesnių žinių rašykite 
savininkui, J. J. Bachunas, Sodus, 
Mich.

GERIAUSIAS INVESTMEN-TAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marųuette Manor arti 63 
gatves ir arti bulvaro. Del tolesnii. 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kral, £444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

PARDAVIMUI 3 augštų, labai ge
ras, gražus, kampinis, mūrinis biznio 
namas ant svarbiousios biznes-gatves 
— Halsted artį 54tos. Lotas 35x125. 
Namas užima visą loto plotį. Du 
puikus Storai — Grosernė ir Bučernė, 
abu paties savininko operuojami nuo 
laiko šio namo pastatymo. Viršui 2 
flatai po 7 ir du po 4 ruimus. Augš- 
tas, gražus basementas po visu na- 
mu- Styrnu apSildomaa. Dvieju 
augštų gražus muro 3 karams garadžius. Jardo muro tvora apmarin
ta. Yra tai puikiausia properte toje 
miesto dalyje, ir puikiai įrengti abu 
Storai, daranti gerą biznį . Savinin
kas mirė, tai likusioji jo našlė par
duoda šias propertes ir biznį. Už 
namą prašo $30,000. Už biznį —- 
$6,000. Gali pirkti namą be biznio 
ar su bizniu. Vieną pusę pinigais, o 
už antrą priims mortgečių. 
protą patyrusiam štorninkui.

Dasižipokite pas
A. OLSZEWSKI.

3235 S. Halsted St. 2nd Floor

Puiki

BRIDGEPORTO DIDELIS NAMO 
BARGENAS!

Pardavimui 2 augŽtų muro namas 
2 f lėtai po 6 kambarius; gasas, elek
tra, maudynes ir cimentuotas skie
pas su skalbykloms; randasi ant 
Emerald Avė., netoli nuo 31-mos gat
vės lietuvių apielinkėje; kaina $9,000 
vertas $12,000; pinigais reikia $4,000 
kitus ant morgfčio lengvais išmokė- jiiYvais.

J3R1GHTON PARK-O DIDELIS 
BARGENAS!

Pardavimui puikus 2 augštu muro 
narnas 2 fletai po 6 puikius kamba
rius; kieto medžio trimingai pagal 
naujos mados; karštu vandeniu šil
domas su 2 boileriais; kaina $11,500 
vertas $14,000 pagal šių laikų; pusę 
pinigais kitus lengvais išmokėjimais; 
namas 6 metai kaip statytas randasi 
lietuviu apgyvento vieto .

Atsilankykite diena ar vakarais ir 
klauskite J. Yushkewitz 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Av., prie California Av.

NEGIRDĖTAS BARGENAS!

R. MUDRA,
1413 S. 57 Gt., Cicero, III

BIZNIO VIETOS
Halsted St. prie Naujos Lietu viš- 

I kos svetaines, mūrinis namas, Storas 
Į ir 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
įmokėti tiktai $7,000, taipgi medinis 
namas su 2 pagyvenimais po 5 kam
barius kaina tiktai $7000.

Halsted St. bizniavas kampas 50 
pėdų pločio, mūrinis namas, 2 Storai 
ir teatras su 300 sėdynių viskas par
siduoda už labai prieinantį kainą su 
lengvom1 išlygom.

ANT BRIDGEPORTO
Union Avė. mūrinis namas, 3 pa

gyvenimai, po 6 kambarius, elektriką, 
maudynės, kaina tiktai $10,000.

Į Union Avė. mūrinis namas, 4 pa
gyvenimai po 4 kambarius, kaina 
$8600.

PIETINĖJE DALYJE
Mūrinis namas, 2 pagyvenimai 

5 ir 6 kambarius, 
medis, maudynės, 2 atskila furnisai, 
labai puikusųamas ir dideli kmba- 
riai, įmokėti tiktai $4500, kaina 
$12.500.

Mūrinis namas, 2 pagyvenimai po 
5 ir 6 kambarius, su visom vygadom, 
pirmas pagyvenimas karštu vandeniu 
apšildomas, kaina tiktai '$10,800- 

Brighton Parke: mūrinis namas 2 
pagyvenimai po 6 kambarius, maudy
nes, elekarika, viskas naujai pertai
syta cementuotas skliapas, randa ga
lima užimti tuojaus įmokėti $3500, 
kaina $9500.

Bučernė ir namas parsiduoda už 
labai prieinamą kainą, priežastis li
gos, priimsime namą ant mainų.

Turime namų ir biznių ant mainų, 
bučernes ir grocemes ir tt. Prašo
me kreiptis į musų ofisą' dėl tolesnių 
žinių.

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street, Boulevard 0012

. ... povisas aržuolinis

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda nauja bungalow 6 
kambarių, šiltu vandeniu apšildomas 
vėliausios mados įrengta. Parduosiu 
už pirmą pasiulyma.

5933 So. Troy St.
Parsiduoda 2 faltų namas Melrose 

Park, III. 1011 N. 21 Avė. ką tik už
baigtas budavoti 2 po 5 kambarius, 
viskas vėliausios mados įrengtas, ku
ris nori šitą bargeną tegul pasiskubb 
ną iš rudens, nes dabar pigiaus, 
ateis pavasaris namai pabrangs.

Atsišaukit pas savininką
MIKE VENCKUNAS 

2859 W. 40 St 
Tel. Lafayette 3228

ATIDA GROSERNINKŲ
Aš turiu gerą lotą ant išmainymo 

ant grosernės arba ant smulkių daik
tų krautuvės. Lotas geroj vietoj, vie
nas blokas nuo parko.

NICK DUDIAK, 
2661 Warren Avė.

Prospect 9340

GERIAUSIAS bargenas i Austin 
per savininką, 2 flatų, 5-5 kambarių, 
elektra, kieto medžio grindys, didelis 
lotas, medžiai, 3 kambariai skiepe, 
garadžius rendos $110 į mėnes., 1 
blokas iki Columbus Park. Kaina 
$7800, išmokėjimais. 5538 Lexington 
St. Phone Austin 7061.

BARGENAS. Pardavimui 37' ak
rų Michigano valstijoj farma, 2 my
lios važiavimo per mišką kur yra 
50,000 medžių, geri budinkai; 7 
kambarių namas akmenų pamatu, 
yra gera mokykla, kaina $4.500, 
dalį pinigais, kitus ant išmokėji
mo. Atsišaukite laišku, Naujienos, 
1739 So'. Halsted St., Box 365.

už
ų/v,wv. * v,s»T> SU'Vijųl, 4
arkliai, geri budinkai, 40 akrų mi- 

ge-

FARMA 160 akrų parduosiu 
$6,000. Pusė įmokėt. 15 galvijų, 

ško. visokios mašinos, javai,' 
ra žemė, daili vieta.

P. SLAUZIS, 
2219 Custer JSt., 

arti ,Westąrn AVe.

BARGENAS
2 flatų marinis namas, 5-5 kam

barių, furnace šildomas, apie me
tų senas, randasi prie 4536 South 
Sawyer Avė. Turi būt parduotas j 
savaitę laiko.

SCHETTER & BENLINE, 
6706 So. Ashland Avė.
phonė Prospect 8466

EXTRA BARGENAS.
Mainysiu ant loto ar namo, Du- 

rant 5 sėd. 1923 m. automobilių 
gerame stovy, yra 6 plieno ratai 
arba parduosiu. Priežastį patirsi 
ant vietos. Atsišaukite:

10413 So. 'Michigan Avė. 
Roseland, III.

GERIAUSI BARGENĄ MES TU
RIME ŠIANDIEN

Parsiduoda bizniavas na
mas, Storas ir prie štoro 4 kam
bariai pagyvenimui, ant 2 lu
bų, 2 pagyvenimai 4 ir 5 kam
barių, namo palankumai vė
liausios mados, parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio ha/mo, 
loto, bučernės, arba ant ne di- 
delios farmos, kreipkitės pas:

Pardavimui 2 pagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, namas 
randasi Brighton Parke, na
mo parankamai vėliausios- ma
dos, parduosiu už $6,700 arba 
(mainysiu ant grosernės arba 

loto. Kreipk i teš pas:

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pūdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kairia $7,500. 
Savininkas, 2440 So. Millard 
Avenue.

PARDAVIMUI arba mainy
mui, 2 augštų ir flatų nar 
mas, netoli 35 gatvės ir Hal
sted.' Morgjčius $28;,1000. Ren
dos $5,7(M). Pečiais šildoma. 
Atsišaukite prie savininko.

EngleAvood 2472

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage Brighton Parke, yra visi įtai
symai ir apmokėti, savininkas beveik 
paaukaus. Kam nors didelis barge
nas, kaina $4,000, pagal sutartį. Vei
kite greitai.

Pataisytas, 2 augštų 4-4 kambarių 
namas, su extra lotu ir 2 karų gara- 
džlumi. randasi prie bulvaro, netoli 
mokyklos ir karų linijos, yra elektra 
gasas ir vana. Kaina $5,500, įmokė
ti $1,500. kitus kaip rendą. Paimsi
me lotą kaipo dalį įmokėjimo ir dalį 
pinigų.

Taipgi modemiškas 2 flatų, 6 ir 6 
kambariu, pilnai įrengtas, savininkui 
reikia pinigų, tuojau, kaina $9,250. 
įmokėti $3.000. kitus morgičius.

J. N. ZEWERT & CO., 
\ 4377 Archer Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
netoli Ogden Parko. 5 ir 6 kam. 
pirmas flatas karštu vandeniu 
šildomas. Visi aržuolo trimin- 
gai ir grindįs., Tile vana ir ves- 
tibule, 5 kambarių cottage iš 
užpakalio. Viskas gerame pa- 
jime. Kaina $15,000, pinigais 
$5,000.

Sheehan Witous and Co. 
1654 W. 63-rd St.

Prospect 1910.

FRANKG LUCAS'
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

TIKRAS PIRKIMAS
.CParsiduoda 2 >:auks. namas, 5-o 

kamb., elektra,;; f'gasas, vanos, sų pečiais apšilcjoinas. cementuotas 
skiepas, kaina tiktai $6,900, nerei
kią visų pinigų, pamas randasi prie 
Westčrn ir 70 gatvės.

Parsiduoda puikus rezidencijos 
lotas, ant Roekwell gatvės, pusė 
bloko nuo Marąuette Blvd., uz šią 
mažą kainą $850.

Ir šiaip turime didelį pasirinki
mą mažų ir didelių namų, lotų ir 
biznio namų. •

2 flatų munnis namas, ne
toli 63 ir Justine St., 5 ir 6 
kambarių, visi aržuolo trimin
gai ir gundys, furnace šildo
mas. Tas namas 
klesos padėjime. 
$12,200. Pinigais 
$4,000. ,

Atsišaukite.: 
SHEEHAN WITOUS and 

1654 W. 63 St 
Prospect 1,910

yra pirmos 
Bargenas už 
reikalaujama

co.

PARDAVIMUI namas 2 gy
venimų po 6-5 kambariai; ša
lo lotas. Garadžius 2 mašinom. 
6 metų senumo, viskas naujos 
mados įtaisyta. Parduosiu už 
pirmą pasiuflymą. Atsišaukite:

2441 W. 45th PI.

2423 -WWd St.
Tel. Prospect 4345

EIK I BIZNI DEL SAVĘS. 
PAŽIŪRĖK ŠIOS BARGENUS PATS

Muzikos krautuvė, 47th St., ne
toli Wood St. Našlė priversta par
duoti. Kaina $6,500.

--------------- 1—

Grosernė ir bučernė. su 2 aug
štų namu, įskaitant staką ir įren
ginius, randasi prie 47th St., ne
toli Honore St. Kaina už bizni 
$r,7bO. Kaina už namą $7,150.

Millinery & Beauty Shop, prie 
Avė., netoli Division 

Daromas didelis biznis. JNąs-
$4*^00.“ Ateikitc^ir" telefonuokite.
PARAMOUNT REĄLTY CO., z 

2900 W. 38th St.
Phone Lafayette 1376 

or
• 2953 Mįlwaukee Avė.

Phone Spaulding 6461

Milwaukee
Čf i _
lė nori ‘riti" lauk "iš' biznio, atiduos
UŽ I

1376

PIRK NAMĄ PER MUS!
' ■ U,;. .\K

Del gyvenimo sa1 
tSTSSj dd'įs^irinkimo.

10 flatų puikus’ namas ir labai ge
roj vietoj, nešantis didelį pelną. Kai
na $44,000.

•8 flatai kampinis puikus namsas, 
arti Jackson Paiko,'didelis bargenas 
už $37,000.

6 flatų puikus namas po 6 ir 7 
kambarius, neša didelę rendą, 
pat Washington Parko. Kaina $30000. 
arba mainysio ant mažesnio namo.

4 flatų geras tvirtas muro namas, j 
po 6 ir 7 kambarius, nešantis virš 
$2000 rendos. Kaina $14,000.

Daugybes puikių namų Jackson 
Park apielinkėj po 6 faltus didesnių 
ir mažesnių už labai priimtinas kai
nas kiekvienam. Atmink! Pirksi 
namų per mus uždirbsi . pinigų?, 
šauk! 2 telefonai dėl jus parankuino, 
automobilius dykai.

OVERTOWN-KELLY r
REAL ESTĄTE HUSTLERS 

6313 Dorchester Avė.
Tel.: Fairfaję 243p ir Midway‘5863 

Klausk Mr, j&ėnksnią . <

Del gyvenimo sau ar spekuladjos. 
Didžiausi barbenai South Side. Sim-

NA- 
St., 
ar

3 FLATŲ MŪRINIS 
mas, netoli 71 ir Halsted 
2-5, 1-6 kambarių flatai, 
£uolo trimingai ir grindys, pla
tus lotas. Tas yra bargenas, 
$13,300, pinigais $4,000.

Sheehan Witous and Co. 
1654 West 63-rd St.

Prospect 1910

VA KUR JŪSŲ LAIMĖ nu
pirkti namą bė pinigų. Jeigu 
turi lotus, automobilių arba bi- 
le kokį biznį. Priimam už 
mą. įmokė j imą.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

TIKRAS BARGENAS

pir-

PARDAVIMUI. Bargenas. 
Puiki 45 ak r ij, pilnai įrengta 
javų, pieno ir paukščių augi
nimo farma La Porte County, 
Indiana. Gera žeme, 5 akrai 
miško, 40 akrų dirbamos že
mes. čia atfga beveik viskas, 
vaisiai, javai ir daržoves. Jei
gu interesuojaties atsišaukite 
4840 S*o. Asldand Avė., Chica
go, tarpe 8 vai. yrto iki 8 vai. 
vakare panedĮMy, ir utarn i ri
ke, lapkričio 12 ir 13, kur ja
vų sempeliai šių metų ir dar
žovių bus parodomi ir visas 
smulkias informacijas gausite 
nuo savininko* Priežastis par
davimo, kitas biznis atima 
man laikų. BODENSTAB.

2 flatai namas, 5\-6 ruimai, ' 
furnace šildoma, renda $110 i 
menesį. Kaina $9500.00, cash 
$1500. Kitus palauksime.

. 2502 West 69th St.
Phone Republic 5705

MORTGECIAl -PASKOLOS

TIK ŠIĄ SAVAITĘ
Maiinysiul alrba parduosiu. 

Turiu mažą namą ir 2 biznia
vus lotus, mainysiu ant auto- 
mobiliaus, bučernės, grosernės, 
kendžių štoro arba kriaučiaus 
biznio. Atsišaukit šią visą sa- 

i vaitę tik. po 6-sių vakarais. 
1400 So. Cicero Avė., Tel. Ci
cero 79. Klausk M. STOKIS.

Visai naujas modernis mūrinis na
mus dviejų flatų, saulės parlorai. 
muriną ugniavietė, knygoms šėpos, 
>altų blizgančių plytų vonios, kiekvie
nas miegamasis turi du langu, 
transportacija, geriausia vieta May 
woode. Parsiduoda už $12,500. I 
kėt $2000.

Atsišaukit
C. E. BR0WN, 

5921 West Chicago Avė.
Telef. Mansfield 2097

gera

Imo-

Antrų moygičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą’ $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą'. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St

STOCKAI-SEROS

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis namas, 2-4 kamba
riu faltai, gasas, toiletai, elektra, 30 
pėdų lotas. C A 200
Bargenas w
2 augštų mūrinis namas, augstas 
skiepas, 2-6 kambarių flatai, viskas 
modemiška, puikioje vietoje.

$1300
2 augštų medinis namas, 2-4 kamban 
rių flatai, gasas, vana ir CEA Cfl 
elektra. Kaina _ ' 7Grosernė ir bučernė panlavimun 
XTnas $1300 

Mes turime gerą bekemę , pardavi
mui, geras biznis. Turime, parduoti. 
Musų pirkėjams mes suteikiame pas
kolas. Musų ofisas yra atdaras ne- 
deitoj nuo 10 ryto iki 4 vai- P<> P16^-

toziowsn BROS.
2525 W. 47-th St

ĘXTRA!EXTRA!
120 akrų farma, 16 akr.- miško, 20 

akr. ganyklos, 10 akr. dobilų, geri 
budink ai 8 mylios į miestą; 10 kar
vių, 4 kiaulės, 2 arkliai; 200 vištų, 20 
kalakutų, 18 ančių. Mašinos ir pa
dargai. Viskas $6,500. P. D. And
rejus, Pentwater, Mich.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
dviejų faltų no šešis kambarius su 
cimentiniu oeisemantu, pečiais šildo
mas, gražiausioj vietoj arti Mar- 
ųuette Park arti mokyklos Švento 
Kazimiero klioįįtoriaus. Kaina $12000 
įnešti $6000. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą, 7022 S. Talman Av.

PARSIDUODA naujas mūrinis na- 
I mas už $13,500; 2 flatai po 5 kam- 
I barius, štymu apšildomas. Visi vė- 
| Hausios mados įtaisymai, dėl 2 karų 
I mūrinis garadžius. Priežastis par- 
I davimo patirsit pas savininką, namas 
J randasi 6115 S. Rackwell St. Savi
ninkas gyvena 4441 S. Honore St., 2 
I lubos » priekio.

L

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room

NORIU PIRKTI Cooperative 
Society Šerus moku po $8 už 
kiekvieną. Telefonuokite Eng- 
lewood ‘ 0187 Mather, 6807 
Union Avenue. •

510 MOKYKLOS
PARDAVIMUI, didelis bar

genas, cottage, pusė mūrinė, 
keturios rendos. Ątneša $48 į 
men., randasi prie Coulter St., 
netoli Robey. Kaina $4,200, pi
nigais $1,500, savininkas duos 
morgičių. Atsišaukite John J. 
Kerstnik, 1931 W. 21 Place

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, garu šildomas. 
Randasi 3545 S. Moząrt St. 
Kaina $5,000. Išmokėjimais pa 
gal sutartį. R J. Colba, 5205 
Warwick Avė. Kildare 9732 po 
7 vai. vakare.

GERBIAMAS DARBININKIŲ

Statyk namą kaip patinka

akro taip pigiai kaip ........  $179
akro taip pigiai kaip    $395 
85 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky- 

• klos ir bažnyčios.
$50 pinigais kitus po $5 į mėnesį. 
Del informacijų atsiųskite kuponą.

%
»/2

‘ OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Chicago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas 
Infotmaėijas kas link jūsų U ir 

% akro lotų.
Vardas
Adresas

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

' Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

------ ----

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. Gečgrafiios, 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.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High Scheol ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.r 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. 
(kampąs 88-čloą gat., 2-ros lubos)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Eiga Vėl laukiama angliakasjy 

streiko
Apskrita biznio padėtis

Nuo pradžios vasaros iki 
dabar Amerikos biznis ga
na smarkiai puolė žemyn. 
Šiandien puolimas apstojo, 
bet pasigerinimo dar nėra. 
Galima laukti vienok, kad 
prieškalėdinis biznis bus ge
ras kone visur.

Šiame biznio puolime kol 
kas nukenčia didesni fabri
kantai, o mažesni fabrikan
tai ir pirkliai nepaliesti. 
Tarp bankrutų skaičiaus pe
reitame mėnesyje yra labai 
didelių kompanijų.

Spalių mėnesyj mažai be
buvo streikų. Prasidėjo al
gų numažinimas darbinin
kams. Pirmutine algas savo 
darbininkams numušė di

džiausia vario kompanija 
Anachonda, o ją pasekė ki
tos vario kompanijos. j

Pereitą mėnesį nupuolė 
kaikurių medžiagų kainos: 
geležies ant 6%, vario ant 
7%, šilko ant 28%.

Bankų padėtis Amerikoj 
yra gera ir tas žymiai pa
lengva dabartinį biznio 
nupuolimą. Bankieriai nuo| 
šio mėnesio vėl turi daugiau 
liuosų pinigų ir sutinka pa
remti tokius biznius, kurie 
rodo pelno galimybę.

Šiuo laiku vienok dėl at
sargos kiekvienas biznis tu
ri prisilaikyti didelės ekono
mijos, sumažinti kaštus, su
mažinti skolas, panaikinti 
nereikalingas išlaidas, padi
dinti darbštumą, darbo na
šumą, pagerinti patarnavi
mą žmonėms ir nelaukti ne
tikėtų ir nepamatuotų pel
nų.

Namy statymo kaštai Minkštosios anglies šian
dien prikasta yra kone per
daug: iki lapkričio 1 d. vi
soj Amerikoj’ ištraukta iš 
mainų suvirš 450,000,000 to
nų. Neparduotos anglies 
prie kasyklų dabar yra 
63,000,000 tonų. Anglies kai
nos labai augštos. Anglies 
suvartojimas 
met mažesnis 
tais metais.

Tas viskas
prie minkštosios anglies 
kainos atpiginimo.

Bet štai angliakasiai po 
Naujų Metų yra nusistatę 
prašyti didesnių algų. Strei
ko klausimas gal bus išriš
tas sausio mėnesyj.

Kada tik angliakasiai nu- I
tars streikuoti, tai visi puls anglams, tai čia negalėjimas at- 

pirkti anglių. Tas palaikys gavus apetitą,
anglies kainą, o gal vėl bus bininkai gauna daugiau algos, kaip tik atbulai. Gal būt greitai

Ar biznieriai klauso

nių daiktų fab-

fabrikuose šį- 
negu perei-

Kokiose pramonėse dabar 
daugiausia dirbama

Dabartiniuoju laiku dau
gumas pramonių Amerikoje 
veikia silpnai. Yra vienok 
pramonių, kur biznis šiuo 
laiku eina visai gerai, o tai 
yra sekamos pramonės:

Elektros intaisų pramonė
je pareikalavimas didelis ir 
gal dar per šį dvejetą mėne
sių pasididins; darbai eina 
ir eis gerai per žiemą.

Tabako išdirbinių pramo
nėje, ypač cigaretų išdir- 
bystėje, darbai eina geriau 
negu pereitais metais. Pa
reikalavimas didelis. Atpi
gus tabakui, atpinga gamy
ba.

Popieros pramonėje dar
bai eina dabar smarkiai; 
gal sumažės ateinantį pava
sarį.

Saldainių pramonėje iki 
Kalėdų darbai eis labai ge
rai.

Karpetų pramonėje dir
bama kone visu smarkumu 
ir taip busią per keletą mė
nesių.

Spaustuvėse yra daug dar-» 
bo prieš Kalėdas, gal žy
miai sumažės po Naujų Me
tų. Algos pakilo.

Susiliejusių bankų kapitalas 
ir perviršis busiąs $-2,000,000, o 
resursai sieksią $120,000,000.

Ponas Otto Kaspar pasiliks 
prezidentu, o p. J. F. Stepina 
bus vice-prezidentu.

sekamų šalių po tiek: 
.Iš Chinijos 
Iš Japonijos 
Iš Kantono 
Iš Italijos

620,372
191,195
285,219
375,690

kilo

Daug jau buvo kalbėta ir ra
šyta apie lietuviškus biznierius. 
Duota patarimų ,ir persergėji
mų.

Ar biznieriai klauso patari
mų? Visiškai ne. Kaip tik ro
dos atbulai. Vieton pagerinti 
dalykus, jie dar pablogina. Vie
ton užlaikyti švarumų savo įs
taigose, jie dar daugiau apsilei
džia.

Pavyzdžiui, paimkime resto- 
racijas.

Mes Chicagoje turime virš 
dešimtį 'lietuviškų restoracijų 
ir pažiūrėkime į jų švara. Vie
nam ar dvejuose mes rasime 
gal kiek švariau, bet kiti, 1

Vokiečių geležies ir plieno lie
jyklos francuzų užimtose vieto
se ikišiol tebėra visiškai uždary
tos.Lietuvos Prekyba Pirmo 

joj 1923 m. pusėje

Francijos Anglijon paskutiniais 
trejais metais:

(Pirmieji 8 mėnesiai)

1921 m. 6,052,000 ktv. yardų
1922 m. 6,831,000 ktv. yardų
1923 m. 10,54 >,000 ktv. yardų
Anglijos vilnt

rikantai prašo valdžios “protek
cijos,” būtent, kad valdžia už
dėtų ant įvežamų Anglijon vil
nonių muitų 33% procentų. 
Vienok, sako, ir tas muitas ne
daug-te-pagelbėtų ar gal visai 
nemačytų, nes tik vieną ket
virtadalį visų vilnonių Anglija 
suvartoja namie, o tris ketvir- 
tadailiute turi parduoti svetur.

Po villnų pramonės francuzų 
ir belgų varžytinės Anglijoj di
džiai kenkia bovelnos audinių 
ir mezginių pramonei. Anglai 
nebegali parduoti savo bovelni- 
nių išdirbinių visoj rytinėje! 
Europoje, kur čechoslovakai, 
franeuzai ir belgai išstūmė juos 
iš rinkos savo kainų pigumu. 
Kadangi žalioji medžiaga kai- 
nu’oja tiek pat čechams kiek ir I

Rašo Carl J. Mayer 
Amerikos Prekybos Komisir 

jonierius Rygoje.

Austrija dėl buvusio čecho- 
slovakijoj angliakasių streiko 
pradėjo vartot Lenkijos Šlions- 
ko anglis ir vartos visuomet.

Rusijos medžias bus vežamas 
iš Rusijos į Stetiną, kadangi 
vokiečių firmos gavo dideles 
koncesijas Rusijoj kirsti me
džių ir vežtis į Vokietija.

1923 metų pirmais šešiais 
mėnesiais visi importai į Lietu
vą buvo vertės 73,517,000 litų, 

taį 10 eksportai 63,033,0.00 litų, rei- 
tik bile atstumus, paleidus ko- Į Pasc^m^je nepalankus ba- 
stumerį Hansas sumoje 10,485,000 ”*

Nešvarumas didžiausis: indai ar^a $l»048,000.
apdulkėję, stalai purvini, pa- Sekamą lentelė parodo 
tarnautojo rūbas senai jau ma- prekybą pagal mėnesių. Verty-
tęs skalbyklą, o virėjai ir indų bes yra paduota litais, o litas I Praėjusią savaitę olselio kai- 
plovėjai tai jau saugok viešpa- yra vertės 10jc. maždaug lygaus nos įvairiems produktams Chi- 
tie ! f kurso.. | cagoje buvo sekamos:

Maistas be jpkios priežiūros 
apsvilintas sudegintas, taip kad

pasidaro., K 
• Menesiai

priežasčia kainos pakėlimo. I negu čechų ar francuzų darbi-1 bus taip, kad jeigu busi alkanas,
Angliakasių sutartis SU ninkai. Tas vėl savu keliu yra tai tik nueik į lietuvišką ręsto- Sausis 

savininkais išsibaigia balan- pasekmė čechų ir francuzų pi- raną ir tuoj alkis pranyks. Vasaris
džio 1 d 1924 m ir ta die- nigų didelio nupuolimo, tuo Laikas ir jau senai laikas, Kovas
na nrasidėtu streikas tarpu kada anglų pinigai pa- kad musų restoracijų vedėjai Balandis

ą p as aetų streikas. pastovus. pasirūpintų savo įstaigas page- Gegužis
Kadangi streikas šiuo lai- A trija dabar turi gos rinti vieton varius jas j pražūtį. Birželis

ku bus naudingas savinin- naudoties iš Vokietijos didelio ,.Keista jian.’s^odel mes "Ry
kams, galima laukti, kad JIS pramoninio nupuolimo. Ypa- ’'‘name oba,sį «avas »as sa7. Vlso 
būtinai įvyks. Įčiai, dėl Ruhro blokados, gele- ai •'lems a sa Vmas • Prlsl Į Lietuvos užrubežinė prekyba

Kl. Jurgelionis, (žios ir plieno dirbtuvės Austri- y{1 e’ vXral> varos. ageĮan 11922 metų pastarojoj dalyj ir
JOJ tuTi progos dirbti visu tulame restorane mažiau 1923 metų Pradzlo3 buv0 vsda’

| smarkumu. Bedarbė Austn-1 . . . . ma prie neparastų aplinkybių,
. . . v-- valgant tiesiai nuo stalo, be jo- , . , . / ../ . ;JOJ vis mažėja. L.^ g turf ^ kadangi buvo kaip tik įvedama

Italijoj šiais metais buvo Ja- L -ak ranl • 0 mSsa h. nauja tautine valiutų i v.etų vo-
bai puikus -javų derlius ir I ali- bulv& ant sta,0 Tai juok kiečių markes. Rinkoje pasi
ja todėl nebereilcalausianti tiek L t krt ir -j darė nemažai suirutes ir išve-
daug kviečių . pirkties svetur. ' . bi„nieriai „asimo- r“"10^ prckyba nukentėjo nuo I ŽUVIS:..Kviečių importas Italijoj šiais JlJS’ blZn‘em1’ PaSipl° betvarkės. Kaikurių prekių 32c
metais ir 1924 pradžioj suima- Savo nau(,ai ,pasimokinkite iš kainos labai aštriai kilo ir puo Karpiai 6c

Blogiausia padėtis: Vokieti-Ižėsiąs ant 1,500,000,000 lirų. L fak kad kurio jgtai duo 116.vienokdabartinės kainos ga-| JAUTIENA!
joj. Pirmais septyniais mėnesiais da nį patarnavimą ir yra h būti laikomos per nusistove-

Geriausia padėtis: Francijoj. Italijos importas šiais meteis u Lvaregn§ ir geriau prižiūrima, į111.3!38.ir. ne e au lama au&lau 
Bloga: Anglijoj, Holandijoj, |vo didesnis negu pereitų metų Į kt)jj įstaiga daro geresnę apy-K?^ kainos nepastovumų, ko- 

Norvegijoj importas už tą patį laikų ant vart‘ kie buvo pereitais metais.
Gera: Belgijoj, Austrijojj, Į 1,187,503,631 lirų, o tuo pačiu Į juk ]abaį daPg biznio iš lie- Vokietija yra pirmoj vietoj 

Čechoslovakijoj. I laiku eksportas pasidaugino al,t tuvių padaro Gold’as, Shwart- aip lmpor o aip e spor pre
Vidutiniška: Danijoj, Italijoj, I 808,430 lirų. Šie metai Ite-|zag Henrici ir kiti. Kodėl lietu-1 <y sa /le.UV^' ys

Suomijoj. Hjoj geresni negu buvo I iai n ali save tuos žmo. es produktai daugiausia buvo
11922 metai. . Ls pritraukti ? Tas yra gaiima> įvežami i Angliją, o medžiai ir

Danijoj derlius btfvo apskri- Ljk <kia noro GaĮ kas linai daugiausia t Angliją, Bei- 
.............. 1 ’ ’* * . giją ir Vokietiją.

turėtų vesti

šia v Markute Kainos
kurso.

Lietuvių užrubežinė prekyba
pirmoj 1923 m. pusėje.

Importai

(Litais
10,625,876
9,471,519

11,984,349 7,901,950
13,922,485 13,192,379
13,912,661 13,540,233
13,600,518 14,065,398

Exportai
(Litais) 

7,490,372 
6,842,616

73,517,408 63,032,948

Namų statytojai iki šiol 
statė namus galima sakyti 
be jokios atodairos į staty
mo kaštus, o namų pirkėjai 
mokėjo už namus kiek tik 
buvo paprašoma. Statybos 
darbininkai šiuo laikotar
piu gavo du syk augštesnes 
algas negu 1913 metais ir 
augštesnes negu 1919 ir 
1920 metais.

Per trejetą paskutiniųjų 
įmetu pastatytieji namai yra 
daugiausia brangesni ir 
brangiausios rųšies namai, 
kokių sunku įpirkti bied- 
nesniam žmogui ir sunku 
juose išsimokėti rendą. Gal 
būt šitos rųšies namai tuo- 
jau ar trumpu laiku neat- 
pigs ir jų atpigimas, jei bus, 
bus nedidelis.

Tečiaus dabar ateina lai
kas, kada turės ir galės bū
ti statomi namai ir biednes- 
niems žmonėms, namai, ku-| 
rių kaina bus pigesnė negu 
$5000.

Tuojaus, žinoma, bile kas 
negalėtų statyti atpigintų

I namų. Tečiaus tas, kas iš
galvos budus kaip statyti 
pigiaus namus prie dabarti
nių sąlygų, bus labai pagei
daujamas svetys ir ras sau 
milionus kostumerių.

Vienas jau išrastų būdų 
kaip statyti pigiau namus 
yra materiolo standardiza- 
cija ir statymas daugelio 
namų ant syk. Taip Brook- 
lyne viena kompanija (Real- 
ty Associates) stato dabar 
300 namų ant syk, ir septy
nių kambarių namus, sako, 
parduoda po $5000.

Kitas dar pigesnis būdas Išrodo kad Europoje kone vi-1 UanlJoJ ąemus j>u’vo up&Kri-|tik reįkįa noro# (______
namams statyti yra varto- SQS šalįs skubina suvalgyti Vo- U9^ gęras tik rugiai labai blogi. Į kyS, jog pigiaį ug maistą ima- 
iant paderinta ekonorniš- kietiją- Laukiama pasitaisymo pranio- ma ir duodant geriau bus per
lini rmmn nlonn kur Vokietijoj dabar pasidarė di- Nebejaučjiama vokiečių brangu. Man rodos, kad tame ESTONIJOS UŽRUBEŽINĖ

U P 4, I dėlė bedarbė, stoka valgio, ba- konkurencijos, todėl daugiau yra k'laida, nes jau lietuviail PREKYBA,
trumpintas yra stogo plotis, das, didžiausias krizis. Im- dirba pramones namie. lmpor- hprato, įsigyveno ir jau pagei-
pašalintos viškos ir rusis portas viršija eksportą. z to betgi yra vis daug daugiau dauja g.eresni0 maisto, nežiu- l Amenkos Prekybos kormsi- 
(beizmentas), ir tt. Toks Francijoj tuo tarpu bedarbės u‘ž eksportą. rįnt kad jiems ir brangiau pre- j°”lerJus . R^.0J.e Y’ Mayer
namas, šešių kambarių, pa- kaipir nebūtų. Rugsėjo mene- Holandijoj, dėl Ruhro °™Pa“ kiuos bile jisa i turėtų gerą ir Pa Išmetu nusmeti
statomas esąs UŽ $3000 sta- pyj visuose Francijos miestuo- C1JOS’ viešpatauja didelis _ ‘ švarų dalyką. I T 4J1 _ 4

' se btfvotik 1,363 bedarbiai, ga- susmukimas. Bedarbė didele ir pagerinus šiuos dalykus lie- tureJ? vertes 4>24 '
vę pašalpos iš municipalitetų. vįs ?.ar aUga‘ ImPortas ^miai tuviai išrodytų daug kulturin- P^0’00^
Išviso bedarbių Francijoj buvo|v*r^a eksportą. gesni ir pelnytų finansiškai. P sPorJI » » nlnaiankuą hn

Norvegijoj dalykai taipjau I j<aj,p tik to aš ir noriu, kad tas kllb Prekybos nepalankus ba-
- - • - • ’ ( visai butųpas savus žmones lietu- lansas reiškia dar blogesnis ne-

korona — vius, o ne vien pas svetimtau- p}1 Lietuvoje . (Estonijos mar
čios. Pagalvokite, biznieriai, ir kių už $1 duodama 340).

tant jų daug ant syk.
Namų statymo medžiaga 

šiuo laiku, kaip ir buvo 
laukta, irgi gan atpigo 
(nors darbininkas pabran
go, gal laikinai). Nuo 1920 
metų iki pereito mėnesio 
namų statymo medžiaga at
pigo ne mažiau kaip vienu 
ketvirtadaliu (1920 m. in
deksas 292, tuo tarpu rug
sėjo mėn. šių metų indeksas 
216). Darbininkas gal irgi 

į bus pigesnis, kaip to laukia 
Amerikos Darbo Federaci
ja ir persėrgsti unijos na
rius, kad prisirengtų prie 
blogesnių laikų. Taigi dabar 
jau yra ir toliaus gal bus ! 
daugiau galimybės suma
niems namų statytojams 
rasti būdų kaip atpiginti 
namų statymo kaštus, kas 
duotų progos įsigyti savo 
namus labai dideliam skai
čiui biednesnių žmonių. |

Dabartinė Biznio 
Padėtis Europoje

Sviestas, svaras 32 iki 51 %c. 
Kiaušiniai, murzieji 24c. 
Kiaušiniai, švieži 44c. iki 
Kiaušiniai, extra 48c. iki 
Suris 24c. iki 26c. 
Vištos gyvos 13 iki 18c. 
Pavasario vištos 18c. 
Gaidžiai gyvi 13%c. 
Antys 20c. 
Žąsys 21c. 
uKrkės 35c.
Pupos, gavy, už 100 svarų $6.00 iki 
$6.50.
Medus, baltas 10c. iki 11c.
Medus, tamsus 8c.

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $2.50 
iki $3.00.
Kopūstai, kreitas 85 iki 90c.
Morkvos, 100 bunčių $2.00 iki $3.00 
Koliflaurai, kreitas $2.00 — $3.50 
Celeros, kreitas 60c — 75c.
Agurkai, gurbąs $4.00 iki $5.00 
Salotos, kreitas $3.00 — $3.75 
Svogūnai, maišas $2.75 — $3.50 
Pipirai, garbas 75c. iki $1.00. 
Pupos, šviežios, garbas $3.50 — 
$4.50
Griežčiai, amp. $1.00

iki 26c.
48c.
56c.

šonkauliai 30c 
šlaunis 38c. 
Čoks 12c.

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svar $1.05 — 
$1.15
Saldžios arr/p. $2.00 — $2.50 
Obuoliai, bačka $3.00 iki $6.00 
Bananos, bunčius $2.50 — $2.75 
Citrinos, keisas $6.00 — $6.50 
Apelsinai, kreitas $7.00 — $7.50 
Pyčių keisas $1.00 iki $1.50. 
Grušios, gurbas $1.00 
Slyvų, kreitas 75c 
Vynuogės, gurbas 45c

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. $1.11% 
Kviečiai, liepos $1.07% 
Kviečiai, gruodžio $1.06% — 
$1.06%
Avižos, buš. 42c — 43% c
Miežių, buš. 54%c — 56% c 
Rugiai, geg. 74c 
Rugiai, gruodžio 70c

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 20c—21 %c 
Rūkyti lašiniai 17 %c. iki 18c. 
Konservuota kiauliena 7% c. 
iki 16% c.
Pork loin 16c — 18c 
Plate beef $17.00 — $18.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00.

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų 26.00 iki $27.00 
Motiejukų su dobilais $24.00 
iki $26.00.
Motiejukų su dobilais $21.00 iki $23 
Dobilai No. 1 $22.00 iki $24.00 
šienas papr. maiš. $17.00 — $19.00 
Dobilai No. 2 $17.00 iki $19.00 
Šiaudai rug. $13.50 iki $14.50. 
šiaudai aviž. $11.50 iki $12.50 
šiaudai kviet. $11.50 iki $12.50. 
Alfalfa No. 1 $19.00 iki $30.00.

TRĄŠOS:
Trintas kraujas, vienutė $5.50 
Atmatų tonas apie 5.50 iki $6.00 
Trintų kaulų tonas 28.00 iki $30.00 
Virintų kaulų tonas 17.00 iki £19.00 
Trintų virintų kaulų tonas 22 iki $24

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

tiek:
15,909.
14,879
13,377

sekamais mėnesiais
Sausio mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėnesy
Balandžio mėnesy
Gegužės mėn.
BiržeHio men.
Liepos men.
Rugpiučio mėn.
Anglijoj bedarbių rugsėjo vi-1 sportas viršija importų. Vienok 

duryj buvo 1,227,000 arba šim- popieros žallios medžiagos pul
tų syk daugiau negu Franci- po pardavimas nupuolė, tik ne- 
joj. Anglijos fabrikantai nusi- mažai bUvo parduota Amerikai, 
skundžia, kad nebegali atlaiky- čechoslovakijoj apskrita pa
ti net namie konkurencijos su dėtis yra gera, bet rugpiučio 
franeuzais. Francuzų ir belgų mėnesyj įvyko generalis ang- 
išdirbiniai parduodami Angli- Į liakasių streikas, kurs padare 
joj daug pigiau negu anglai ga- daug blėdies visai pramonei ir 
Ii padaryti. Pavojun tapusi pa-| prekybai. Streikas įvyko todėl, 
statyta net didžiausioji anglų 
pramonė, būtent, vilnų ir vil
nonių audinių pramonė. Vilno
nių audinių pramone. Vilnonių 
audinių iš Francijos Anglijon 
įvežama vis daugiau ir daugiau, 
štai kiek buvo įvežama ketvir
tainių yardų vilnonių audinių iš

PO yra blogi. Derlius buvo
nekoks. Pinigai
puola. Bedarbė didinasi.

Rumanijoj derlius buvo ne-1 padarykite gerą sau ir kitiems.
I blogės, bet biznis yra apmiręs. —Jnvestigatorius.

ii 907 Pinigai (Ien) Popieros
ii dirbtuvės užsidarė.

Suomijoj (Finlandijoj) der- . . .. . . . . .
11646 Įlius nebuvo geras. Suomijos ek| Dl] MOll bankai ketina

susilieti

kad kasyklų savininkai konku
rencijos atlaikymui su britų an 
glim buvo numušę darbinin
kams 30 mfoš. algų, šis strei
kas prasidėjo rugpiučio 20 ,d. 
ir užsibaigė spalių 8 d. — Pas
kutiniuoju laiku sumažėjo če- 
chodlovakų prekyba su Rusija.

West Sidės du bankai Kasper 
State Bank ir American State 
Bank neužilgo gal pataps vienu 
banku. Abiejų bankų direkto
riai savo paskutiniuose susirin- 
kimuose nutarė sulieti abu ban
ku i vienų bankų ir patvirtinti 
tam nutarimui yra šaukiami 
specialiai šėrininkų susirinkimai

Sumanyta kad po susiliejimo 
naujasai bankas vadintųsi Kas- 
par-American State Bank ir už
imtų dabartinę American Sta
te Banko vietų po to kaip ji bute 
naujai pertaisyta.

LA VIJOS PREKYBA.

Gegužės mėnesyje Latvija tu
rėjo importų vertės 1,169,281,- 
000 latviškų rublių, o eksportų 
vertės 736,233,000 latviškų rub
lių. Išvežta daugiausia medžio 
ir linų. (Už $1 duodama 250 
Latv. rublių).

Rusijos sekamais metais vil
nų verpimo ir audimo fabri
kuose busią suvartota 43,000,- 
000 svarų vilnų. Apie 14,000,- 
000 svarų vilnų reiksią pirkti 
užrubežyje, o kitkas bus pirkta 
namie.
- — (Ekonom. žizn, rūgs. 11).

Chinija ikišiol palieka vyriau
sia šilko gamybos šalis. Pir
mais šešiais šių metų mėnesiais 
į Lyonų neišdirbto šilko buvo iš

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet



NAUJIENOS, Clitcago, IH. ŠesM’eniš, Lapfcr. 10, 1023

Kur Kiekvienas Laimės Dovaną
Tūkstančiai Dolerių Bus Išdalinta Dykai Sausio 12 per Naujienas

DEVYNIŲ SAVAIČIŲ GIGANTIŠKA UŽRAŠINĖJIMO “NAUJIENŲ” KAMPANIJA DABAR PRASIDE
DA. ČIA YRA PROGA VYRAMS IR MOTERIMS, VEDUSIEMS AR NEVEDUSIEMS, VAIKINAMS IR 
MERGINOMS, KURIE TURI DAUGIAU AMBICIJOS, GYVENANTIEMS CHICAGOJE IR APIELINKĖSE. 
JUMS TAS BANDYMAS, KAD LAIMĖJUS BRANGIAS DOVANAS, NEKAINUOS NIEKO IR NEGALITE 
NIEKO PRALAIMĖTI. KIEKVIENAS DALYVAUTOJĄS TAME KONTESTE BUS APDOVANOTAS UŽ JO 
AR JOS PASIRYŽIMĄ. SKAITYKITE ŠĮ PRANEŠIMA ATYDŽIAI — KIEKVIENA JO ŽODĮ — IŠKIRP
KITE IŠ 11 PUSLAPIO KUPONUS IR ATSIŲSKITE JUOS TUOJAU DEL SAVĘS AR SAVO DRAUGO. 

ATMINKITE — GERA PRADŽIA JAU YRA PUSĖ LAIMĖJIMO.

GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA
fbr Econcmical Tranifr^

. /i ----- -į

< ■■ /

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių
COLUMBIA SEDANAS 

t*

Pilnai Įrengtas, vertas $1„700
Pirktas ir parodomas pas

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

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

' užrakinamas, Vertas soao
Pirktas ir parodomas pas

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 
2504-06 Milwaukee Avenue, Chicago, IllinoisTRECIA DOVANA PENKTADOVANA

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

S183.75

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

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

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

Pirkta ir padaroma 
pas

• KALUZNY & CO., 
5039 S. Ashland Avė

Chicago, ni.

Genuine Victroia, Sty 
liaus XI, verta

$150

SEPTINI* DOVANA
$100 vertės tavory 

orderis

AŠTUNTA DOVANA
$75 vertės tavory 

orderis

Pirkta ir parodoma pas

minėtos vertės, tik 
groseris nėra i tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

MUSIC CO., 
4639 So. Ashland Avė 

Chicag'o, III.
ASHLAND

■........ s, . , i... C .... .. ........... ..

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

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

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

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-tą Dovana 
$50 Auksu

$5.00
Ir dar 50,000 extra balsų jums. —
Kaip? Prlisiųskjte $24 vertės 
prenumeratų pirm 8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.

$15 Auksu
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite!
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIA FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėtas j šąli, kad pas
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas* kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus sukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną , kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali būti 
teisingesnio ir geresnio kaip tas?
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Kontesto Taisykles
Šitas Didelis Kontestas Oficialiai Prasideda, Lap
kričio 12 ir Užsibaigs Subt. Naktį Sausio 12,1924

Stokit Kontestan Šiandie ir Važiuokit Savo Karu 
Sausio 12. įstojimas Dykai. Kiekvienas Laimės!

Įstatymai ir Nurodymai Visas Pienas Sutraukoj

sau

tus

gali
balsuoti. Kandidatams bus daleista iškolektuoti 
prenumeratorius! balsavimai bus išduodami ant

nieko, kad balsavus už savo pažįstamą. Balsavi

1. Kontestas oficialiai prasidės sekamą panedėlį, lapkričio 12 ir tęsis tiktai per devynias savaites laiko. Ir už
sibaigs subatos naktį, sausio 12, 1924. s

2. Kiekvienas vyras, moteris ar vaikas, kurie gyvena lietuvių kolonijoje, gali įstoti į šį kontestą ir laimėti 
dovaną. Nominacijas galima daryti bile kada laike kontesto.

3. Nei vienas “Naujienų” darbininkas dirbantis už algą negali pastoti į šį kontestą. “Naujienos” pasilieka 
teisę sulaikyti bile kieno nominaciją.
4. Laimėtojai dovanų bus nuspręsti per jų pripažintus balsavimus. Tie balsavimai bus pristatomi per balio- 
užrašinėjant ir apskelbimų kortas ir kuponai iškirpti iš laikraščio.
5. Kandidatams nebūtinai reikia gyventi toje pačioje apielinkėje nuo kurių gali gauti balsus ir prenumeratą, 
imti orderius iš bile kur, tam tikslui, bile kur iš Suvienytų Valstiją.
6. Turi būt prisiųsti pinigai ant visų orderių už ką norima

užsilikusią prenumeratą ir atnaujinti, taipgi priimti ir naujus 
visų lygiai. - «

7. Balsavimai yra dykai. Prenumeratoriams nekainos extra 
mai nebus suteikiami už gautą užsilikusią prenumeratą.

8. Balsų nebus galima nusipirkti. Kiekvienas centas priimtas per kontestą turi reprezentuoti prenumeratą ar
apskelbimų kortą. Balsavimai nebus išduodami prenumeratoriams mažiau negu už šešis mėnesius ir ne daugiau \ 
kaip už penkis metus iš kalno bile kokiam- kandidatui. •

9. Balsų negalima transferuoti. Kandidatas negali atsisakyti užleisdamas vietą kitam kandidatui. Jei kan
didatas atsisakys dalyvauti lenktynėse, jo balsai bus panaikinti. Taigi kandidatams nebus daleidžiariia transfe
ruoti prenumeratas kitam kandidatui. Balsavimai už tokias’ transferuotas prenumeratas bus priskaitoma prie 
pažeminimo ir neatsakomo managemento.

10. Bile koks pasiko tinimas iš pusės kandidato, kad sumažinus kompetfciją ar kokią nors kitą, kombinaciją 
padarytą, kad diskreditavus kandidatus ar šį lairaštį nebus toleruojama. Bile vienas kandidatas įeinantis į tokias 
kombinacijas, praras visas teises laimėti dovaną arba komiso.

11. Visi balotai išdildami su prenumeratomis, gali būti laikomi rezerve ir balsuojami sykiu su kandidatais. 
Spausdinami kuponai, kurie yra skelbiami laikraštyje turi būti depozituoti į Kontesto Departamentą pirmiau kol 
pasibaigs kontesto paskirta diena.

12. Jei pasitaikytų \ienodas skaitlius balsų prie kokios nors dovanos, tuomet abudu kandidatai gaus tą pačią 
lygią dovaną^ bet jie tucjau nustoja buvę konkurentai prie kitų dovanų.

13. Joks pažadėjimas arba pareiškimas bile vieno rinkėjo prenumeratų, agentų ar kandidatų, kurie prasilenkia 
su įstatymais ir nurodymais, paskelbtų špaltose šio laikraščio nebus pripažintas leidėjų.

14. Atsitikime korektūros klaidų ar kitų klaidų yra suprantama, kad nei leidėjas nei kontesto manageris ne
turės atsakomybės, tik turės padaryti tuojau pataisymą, kaip tokią klaida pasitaiko.

15. Kandidatai šiame konteste yra autorizuoti agentai “Naujienų” ir kaipo tokie gali kolektuoti, nustatyti ir 
regulioti ateities prenumeratą senų skaitytojų ir naujų...

16. Yra labai gerai suprantama ir nustatyta, kad kandidatai, yra atsakomingi už visus sukolektuotus pinigus 
ir kad jie sugrąžins juos paskirtu laiku ar pareikalavus į “Naujienų” Kontesto Departamentą.

17. čia bus VIENUOLIKĄ DIDELIŲ DOVANŲ, šalę to dvidešimtį nuošimčių komiso visiems aktyviškiems 
nelaimėjusiems dovanų. Bet taipgi yra suprantama, kad atsitikime jei koks kandidatas pasidaro neaktyvia, ne- 
priduodantis savo piniginių raportų, jis arba ji, pareikalavus managementui, pasidaro nepripažintu ir nustoja 
bile kokios dovanos arba komiso.

18. Kad užtikrinus visišką lygybę išdalinant dovanas, laimėjimas bus daromas užlypintais konvertais. Visą 
paskutinę kontesto savaitę baksas — užrakintas ir su antspauda — bus padėtas į vietos bankos apsaugos skry
nutę, kur kandidatai ir jų draugai galės padėti savo paskutinius sukolektavimus ir balsavimus. Ir kai kontestas 
bus atrakintas ir antspaudos nuimtos ir dalyvaujant visiems kandidatams ir žingeidaujantiems žmonėms, teisė
jai padarys galutiną suskaitymą. Tuo budu nei vienas — net ir kontesto manageris — negali tikrai žinoti, bal
savimo stiprumo kokio nors kandidato, kuris negalės suteikti jokio pagelbėjimo ir užtikrina lygybę iki pat pa
matų.

19. “Naujienos” pasilieka sau teisę pakeisti nurodymus ir patvarkymus šiame konteste, jei yra reikalas, ap
saugojimui kandidatų reikalų arba reikalų šio laikraščio.

Naujienos” garantuoja teisingą ir nevienpusį patarnavimą visiems kandidatams, bet jei kokie nesusi- 
nusprendimas bus absoliutis ir paskutinis.

kandidatai sutinka ir pildys augščiau išdėstytus nurodymus-patvarkymus.
savo draugo “Naujienos”, Kontesto Departamentas, 1739 So. Halsted St., Chicago.

Į
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20.
pratimai iškyla, manegemento

21. Priimdami nominaciją 
ir atsiųskite juos dėl savęs ar

ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo
“NAUJIENOS", KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

tas Prenumeratos Kuponas 
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas ‘su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 
paštu $8, į kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra balsu
Prenumeratorius
Adresas .............

Suma pinigų jmokėta ................. Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas .......................................................................
Adresas ...................

Nominacijos Blanda
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės.

gera dėl 5000 baĮsu
Aš ĮSTOJI! IR BALSUOJU 5000 BALSU UŽ

M iss, Mr. arba Mrs.

Adresas

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas 
Laimės”.

PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato. z

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno 
nominuoto kandidato.. lA,' £

i/ t y ■i r

Tikslas šio didelio dovanų išdalinimo yra dvejopas, kad padidinus ir dabar didelį “Naujienų” prenumeratorių 
skaitlių; kad iškolektavus užvilktas ir iš kalno prenumeruotas nuo dabartinių prenumeratorių ir tuo pačiu laiku, 
kad suteikus musų draugams! ir skaitytojams progos pasinaudoti didelėmis dovanomis savo liuosame laike keleto 
paskutini!; savaičių. Taip kad tas planas veiks dvigubai ir teiks gero visiems dalyvaujantiems.

Kad tą viską pasekmingai ir greitai užbaigus, labai brangių ir gražių dovanų listas yra padarytas išsiunti
nėjimui tiems, kurie nuoširdžiai prisideda prie šio darbo. Ambicija ir energija yra tik reikalinga pasisekimui ir 
laimėjimui.

’ /

Visas planas išdirbtas geriausiu ir teisingiausiu bud u. čia nebus “dvylipių balsavimų“ ar panašių dalykų, 
arba nebus jokių kitų specialių dovanų pasiūloma laike šio kontesto. Planas kampanijos yra tiesus ir teisingas ir 
paprastas ir pilnai išdėstytas šiame apskelbime.

f t

Lai bus suprasta iš pat pradžių, kad tai nėra “gražumo” ar “populiarumo” kontestas, 
lenktyniavimo darbas vyrų ir moterų ir tai nėra giliuko darbas, bet yra sykiu ir uždarbis, 
dalykas šiame lenktyniavime yra, kad čia nėra pralaimėtojų.

bet tiesiog smagaus
Vienas svarbiausias

nominacijos kuponą,

Kaip Įstoti į Kontestą
Pirmutinis dalykas, kad tapapus kandidatu ir lenktyniavus dėl dovanų, reikia iškirpti 

kuris telpa žemiau, parašykite savo vardą ir adresą ir prisiųskite arba atneškite į “Naujienų” Kontesto Depar
tamentą, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. Tas kuponas suteiks jums, arba žmogui kurį jus nominuosite, 5000 
DYKAI balsų. Pirmas prenumeratos kuponas išpildytas jūsų ar jūsų draugo, suteiks jums 30,000 extra balsų, | 
jei jus. įdėsite $8.00 prenumeratos mieste ir $7.00 iš kitų miestų prenumeratos metams. Tie balsai suteikiami 
jums kaipo pradžiai ir dėl paskatinimo jus prie laimėjimo. Tiktai vienas toksai nominacijos kuponas bus priima
mas dėl kiekvieno nominuotojo kandidato.

Kitas žingsnis tai tas, kad jus turite ateiti arba parašyti į “Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 South 
Halsted St«, Chicago, III. dėl DYKAI gaunamų darbui blankų (rasiciiį knygelės, prenumeratos knygėlės, sampeli- 
nių kopijų ir t. t.)

Taip prisirengus, jums tik reikia atlankyti savo draugus ir kaimynus, giminaičius ir pažįstamus ir lai jie 
iškerpa dykai kuponus iš “Naujienų” ir lai užmoka savo prenumeratą už “Naujienas” per jumis. Tai viskas, kas 
reikės padaryti. Suprantama, jus negalėsite “nieko” padaryti, kol jus nepradėsite ir tame nėra nieko nepap
rasto laimėti pirmutinę grand dovaną ir tuo pačiu laiku tai nebus vaikų žaismė. Jus turite suplanuoti savo darbą 
tuo pačiu budu, kaip ir kiekvienas pasekmingas biznieriuš planuoja savo darbą sezonui ir apart viso ko, nedaleis- 
kite, kad kas jus sulaikytų nuo to kontesto. Bile kas yra gaunama, prisieina už tai kovoti. Į devynias trumpas 
savaites ir jus gal važinėsitės savo automobiliu!

Kaip Balsai Yra Gaunami
Reikia turėti balsų, kad laimėjus ir balsai yra gaun ami trejopu budu: Pirmas būdas, iškerpant dykai kupo

ną iš “Naujienų”. Tam nėra rubežiaus, kiek norite tiek galite iškirpti. Pradėkite juos rinkti dabar kol jie kiek
vienas yra 100 balsų. Po sekamos savaitės kuponai bus sumažinti iki 50 balsų: dar sekamą savaitę jie bus su- 

x mažinti iki 10 balsų tiktai, o dar vėliau jie bus visai prašalinti. Vienatinis patvarkymas yra dėl jų, kad jie turi 
būti pristatyti į “Naujienų” Kontesto Departamentą pirm užsibaigimo kontesto dienos. Gaukite savo draugų, ku
rie rinktų dėl jūsų kuponus — jie visi skaitysis.

Kitas būdas, daug greitesnis, kaip gauti naujų balsų, tai atnaujinti “Naujienų” prenumeratą. Už kiekvieną 
prenumeratą ar apskelbimų kortą atsiųstą, tam tikras skaitlius balsų yra išduodamas, balsų skaitlius priguli nuo 
to kiek j^s įmokėjote pinigų už prenumeratą į “Naujienų” Kontesto Departamentą. (Surašą balsų žiūrėkite že
miau). Taip kad jus matote, juo daugiau jus prenumeratų surinksite, tuo daugiau balsų gausite ir tuo turėsite 
daugiau progois laimįeti grand Capital dovaną.

Anksti Pradėti Reiškia Lengvai Užbaigti
Ankščiau pradėjusiems yra daug daugiau progų. Netik, kad jus turėsite pilnas devynes savaites, kur galėsite 

gauti laimėjimui balsų, bet nuo dabar ir įskaitant subatą; gruodžio 22, jus gausite maximum surašą balsų už jūsų 
prenumeratas. Prie to dar, pirmutiniai tame darbe gaus, taip sakant, pačią Smetoną balsų ir prenumeratų, kuo
met tie, kurie pradės vėlai turės imti tą kas nuo kitų atliks.

Nežudykite brangaus laiko, laukdami ir žiūrėdami, kaip kiti veiks, bet eikite tuojau darban ir parodykite kit 
iem's kaip galima tą darbą lengvai atlikti.

Tikrai nuoširdus tikslas yra “Naujienų”, kad pravedus gerai ir pasekminga: 5Į kontestą,
galui, teisingu, pagirtinu ir visapusiu budu. Visi budai yra pavartoti, kad apsaugojus reikalus dalyvauto jų ir 
ras teisingumas visuose dalykuose yra garantuojamas.

Bet nevisas žinojimas randasi pas atskirų žmogų ir įstaigą, tam tikslui yra sudaryta Patarimų Direkcija, 
rios užduotis yra nuspręsti bile kokius klausimus, kurie kiltų laike šio kontesto, iš kurio gali būt išrinktas 
mitetas skaitymui balsų ir paskirti dovanas paskutinj kontesto vakarą.

nuo pradžios iki 
tik-

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina,

PIRMAS PERIODAS
Įskaitant pirmutines šešias savaites 
(užbigint gruodžio 22), sekamas skai
tlius balsų bus išduodamas už prenu
meratas:

%
1
2
3
5

ku- 
ko-

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

% metų 1 «
«

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

% metų
Ii

u

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

Iš kitų miestų paštu
■ ------ -5,000

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

metų «
ll

ll

ll

$4.00 
8.00 

16.00 
24.00 
40.00

% metų $3.50
" ;7.00

14.00
21.00
35.00

2
3
5

«

u

1
2
3
5

Iš

1
2
3
6

2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

paštu
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

$4.00 
8.00 

16.00 
24.00 
40.00

3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

kitų miestų paštu 
metų

ii

ll

ll

u

«

$3.50 
7.00 

14.00 
21.00 
85.00

3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

2 
3 
5

Iš 
% 
1 
2 
3 
5

a

kitų 
metų

$4.00 
8.00 

16.00 
24.00
40.00

•

miestų 
$8.50

7.00 
14.00 
21.00 
35.00

Del Informacijų Atsišauki!, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept., 1739 S. HalstedSt., Chicaco, III., Tel. Roose velt 8500
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Pagedusių Žmo 
nių Manevrai

Vaizdelis iš bepraeinančio 
gyvenimo.

Parašė Juozas Pupa.

dabar galiu būt tavo draugu?
“Gali”, atsake Petras spaus

damas Pilypui raukę, o jo aky-

Užteko man pagedusių jų armi
jos ir jų manevrų! Aš gryšiu 
prie sveikųjų ir šalinsiuos pa- , _
gedimo, kaip pikto maro. Ar se pasirodė džiaugsmo ašaros.

dna buvo kiekvienam sveikam 
žmogui, kada matė, kaip gedo 
vienas po kitam jo draugai, 
kaip grimzdo pagedimo balon 
jam mylimi asmenis; kaip 
griuvo ir nyko kultūra, kaip 
niekais virto jo padėtas darbas 
ir kiek dar nugrims ryt, po
ryt!..

Nedaug kas teišdryso prieš 
pagedimą kovot; o kas ir išdry- 
so, liko paniekintas, apšmeiž
tas, purvais apdrabstytas ir ne
tekęs kantrybės pasitraukė ir 
pasislėpė.

Po penkių ilgų metų Petras 
vėl susitiko su* Pilypu.

“Drauge! sako jam Pilypas, 
Tu .žinai aš buvau pagedęs 
žmogus?”.

“Žinau”, atsako Petras.
“Ar tu nebuvai pagedęs?” 
“Ne.”
**Tu atsimeni, kaip aš tave 

piešdavau ir šmeiždavau už ta
vo nepritarimą pagedimui?” 

“Atsimenu”.
“Ar tu pyksti ant manęs?” 
“Ne.”
“Petnaji!” sušuko Pilypas 

spausdamas Petrui ranką. “Aš 
jau nebenoriu būt pagedęs!

gadintų. Ir tie, pagedusių 
žmonių pasamdyti pagledusieji 
pasiskleidė po visus užkampius 
ir visomis pajiegomis varė 
savo pagedimo darbą. Vieni jų 
skelbė vienokiais idėjas, kiti 
kitokias, bet, kaip vienų, taip 
ir kitų tikslas buvo vienodas— 
sugadinti žmones. Atėjo pa
gedę žmones pas Piftypą ir pas 
Petrą ir ėmė mokinti juos pa 
gedimo.

Delei karo, darbininkų skai
čiui sumažėjus, o darbams pa
sidauginus pasidarė didelė sto 
ka išlavintų darbininkų prie 
visokių, taip vadinamų karo 
darbų, todėl samdytojai ėmė 
ir lavino visus, ką tik buvo ga
lima išlavinti. Vieni prasilavi
no greit ir geresnio darbo, ki
ti negreit ir blogesnio, ale 
daug, daug paprastų darbininkų 
patapo amatu inkais karo dar
bams dirbti. Persimainius jų 
užsiėmimui persimainė ir jų 
uždarbiai, o su uždarbiais —ir 
abelnoji padėtis.

Pilypas irgi gavo progą mo
kintis už bukerį (nitų atrėmė- 
ją), o vėliaus ir už rivecierių 
(nituotoją). Tai bu*vo labai 
sunkus, bet gerai apmokamas 
darbas. Pasididinus uždarbiui 
Pilypo padėtis tuoj pagerėjo, 
jisai pralobo ir savo uždarbiu 
žymiai pralenkė Petrą, kuris 
pasiliko prie savo senojo dar
bo nieko bendro su karu* ne
turinčio. Džiaugėsi Pilypas ir 
ėmė girti šią šalį ir niekinti 
visus tuos, kurie kitaip .tvirti
no ar kitaip manė. Jis ir šian-1 
dien tokiu butų tebeesąs, jei ( 
nebūtų pagedęs žmogus pas jįj 
atvykęs ir ėmęs mokinti page
dimo.

—“Dabar”, sako pagedęs 
žmogus, “ju*s turit geras algas,! 
jus gerai gyvenat, ale jus ne
žinot, kaip bii’s toliau, 
atsimenat, kad seniau taip ne
buvo. Seniau jūsų padėtis bu-j kai! Žiūrėkit! šis, tai yra kapi- 
vo skurdi, jus galus su galais talistų uodega, buržujus, social- 
svest negalėjote -r- o ar žinot buržujus, oportunistas, social- 
kodel dabar pasitaisė? Nežinot.1 oportunistas, išdavikas, social- 
() tai dėlto, kad mes privertė-• išdavikas, geltonasis, pilkasis, 
me jsų ponus jūsų padėtį pa- bespalvis, svoločius, bjaurybė 

ir toks, kuris nevertas ant že-
Ale jus perdaug nesidžiau- mes gyventi! 'Neklausykit jo 

pagedęs {žmogus, draugai darbininkai!”
Ir visi daugnoriai darbinin

kai jam pritardavo, jam ploda
vo, savo prieteliu, geradėju ir 
išganytojų skaitydavo ir, vie
nas po kitam nugrimzdavo j 

į pagedimo balą ir ten pasiner
davo pačiam pagedimo verpe
te.

Dideliais būriais sekė darbi
ninkai paskui pagedusias žmo
nes, stojo į jų armiją; jiems 
duokles mokėjo, aukas aukavo 
ir jų kamandos ištikimai klau
sė. Ir pagedjmas plėtėsi tarp 
vyrų ir tarp moterų. Kiekvie
nas asmuo grimzdamas į page
dimo bailą, tempė paskui save 
ir kitus ir, štai jau rodės, kad 
greitu! laiku pages visi darbo 
žmonės, jų žmonės, jų vaikai ir 
pagedimas amžinai užviešpa 
taus visame musų žemės pa- 
viršy.

Iš kitos pusės veikė kiti pa
gedę žmonės. Jie skelbė žmo
nėms pagedusį patrijotizmą, 
siundė vieną prieš kitą, liepė 
kits kitą žudyti, kits kitam 
kraują lieti; o patys tik rinko 
pinigus ir krovėsi sau į kiše- 
niuiS.

Liudna darėsi Petrui Kantri- 
mui žiūrint į tą pagedimą. Liu-

valdžia? >— Beabejo žinot.
Sakysit, valdžia tai yra prezi
dentas, gubernatoriai, majorai, 
teisėjai, poliemonai ir daugelis 
kitų. O kai paimsim valdžią, 
tada sakysim aš busiu prezi
dentas, o jus gubernatoriais, 
majorais, teisėjais, poliemonais 
ir kitokiais valdininkais, ko
kių tik mums bus reikalinga. 
Mes valdysim visą šalį ir vi
sus žmones. Dabartinius val
dininkių, mes uždarysim į ka
lėjimą, o kurie bus mums pa- 
Vojingi, tuos į kitą svietą pa
siųsim; kaplitalįstus pristaty

sim anghų kast, kelių taisyt ir 
kitokių sunkių darbų dirbti; 
profesorius, mokslininkus, dak
tarus, laikraščių redaktorius 
pasiųsim sau* už tarnus, kurie 
turės mums čebatus valyti, val
gį gaminti ir visokiuose reika
luose patarnauti. Apsidirbę su 
valdininkais, kapitalistais, dak
tarais, profesoriais, mokslinin
kais, laikraščių redaktoriais 
imsime į nagą mažesniuosius 
biznierius ir namų savininkių: 
visokius biznius konfiskuosim 
ir pasidalysim o pačius biznie
rius išvarysim gatvių šluoti; 
(puikiuosius namu*s pasiimsim 
sau, o kurie dabar ten gyve
na, tegu kraustosi į musų bu- 
vusiių laužus ir ten, paniekoj 
gyvena. Tada bus rojus ant 
žemės, o mes, proletarai to ro
jaus viešpačiai.

“Argi jus, draugai darbinin
kai nenorit tokio gyvenimo?” 
šaukdavo pagedęs žmogus.

“Norim! ’ Norim!” reikdavo

SU VARGU GALĖJO <■ 
■ DIRBTI SAVO DARBA

M $100 Fonografai koliai ju bus

Aprubežiuotas Pasiūlymas
Lydia E. Pinkham’s Vege

table Compound pagelbėjo 
jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip geriaus jau 
stis. c

Chicago, III. — “Aš buvau silpna ir 
parsibaigusi ir tokia nervuota, kad aš 

su vargu galėjau 
savo darbą, dirbti. 
Visuomet jaučiaus 
pailsusi ir apkvai
tusi, negalėjau mie
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to mari 
teko perskaityti 
laikraščiuose apie

U Z

su

valandos: Utamnkais

Jus

99

karas,

I

SŲl'IRE EDGEGATE
/?/?£ y o u to

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

per
sk urde

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Mes įdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

PRISTATOM DYKAI

WED-

■ .■:W

Koznas Fonografas garantuojamas 
ant 10 metu.

'RicHRRo*

VENIGE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

Pilypas Daugnoris atvykęs ; 
šią šalį turėjo perkęsti nema
žai vargo, koliai sugebėjo pri
sitaikinti prie šios šalies gyve
nimo ir papročių. Per ilgą lai
ką jam reikėjo dirbti sunkų 
darbą, pasiganėdinti mažu* 
darbiu ir gyventi skurdų 
venimą, kad galus su galais 
vedus.

Visų ateivių gyvenimas tais 
laikais buvo nekoks, o jau to
kiem, kaip Pilypas, tai tikrai 
va rgi 11 gas. 'Bedarbių ri n.k oj 
buvo daug. Kiekvienas turin
tis kokį nors darbą stengėsi j 
palaikyti: kantriai kentė, kadir

menką uždarbį ir nesišiaušė 
samdytojų spaudimui, kad iš 
darbo pašalintu nelikti ir, delei 
to da labiau skursti nereikėtų.

Pilypas buvo Lietuvos kai
mietis. Jokio amato jis nemo
kėjo. Lietuvoj gyvendamas jis 
dirbo vien tik ūkio darbus ir, 
detlo čia jis turėjo, kaip ir 
naują gyvenimą pradėti gyvent. 
Netik kad amato jis nemokė
jo, ale neturėjo ir šiaip jokio 
protiško išsilavinimo: apart 
maldaknygės, poterių, jis nie
ko daugmii nežinojo. Šios ša
lies kalba ir papročiai jam ro
dėsi netik nesuprantami, o ir 
nepakenčiami ir pas jį, jo sie
loje auga neapykanta link vis
ko, kas aplinkui buvo geresnio 
ir kiltesnio ar ko suprasti ne-

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

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie -

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

TRYS DIENOS LAIKAI.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound ir kaip jis pagelbėjo kitoms 
moterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
dėjau geriau valgyti ir miegoti ir 
skaitau jį stebuklingu. Aš patariu jj 
savo draugėms ir niekuomet be jo 
nebusiu.” — Mrs. M. Ohlen, 3640 Sf 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

Šitokie laiškai kaip šitas paliudija 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
poundo vertę, šita moteris kalba iš 
tikros širdies. Ji, kaip mokėdama ap
rašo savo stovį, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausia jai įkyrėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
širdingos padėkos išreiškimas.

Mažne per penkiasdešimt metų Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound buvo taip garbinamas, moterų.

SVEIKATA

Petras Kantrimas, Pilypo 
kaimynas, turėjo kur kas ge
resnį pasisekimą. Jis daug grei
čiaus pasisiekė į priekį, geres
nį darbų gavo .daugiau uždirbo 
ir daug geriau gyveno. O už
tai, kad Petras buvo labiau ap-

prasilavinti, šios šalies kalbos 
išmokti ir prie aplinkybių pri
sitaikinti. Ir jis mėgo šią ša
lį; jis buvo nuošridus dd ki
tų, visiems gero velijo ir visus 
mylėjo.

Pavydėjo jam Pilypas ir py
ko a’d jo. Pavydėjo jam ir kiti 
žmonės, kurie pasisekimo ne
turėjo, kurie ar tai dėl girta
vimo ar dėl tingumo ar dėl jų 
paprasto neišsilavinimo 
tankiai ir katkartėmis 
atsidurdavo.

Prasidėjusis Europoj
daugelį jos žmonių užkrėtė pa
gedimu. Pagedimas plėtėsi lyg 
kokia audra ,greitai persimetė 
į šią šalį ir čionai pagadino 
daugybę žmonių. Pagedimas 
plėtėsi tarp visokių klasių ir 
visokių žmonių: pagedo valdi
ninkai, pagedo mokslininkai, 
da labiau pagedo įvairus poli
tikieriai, pagedo turtingi ir be
turčiai žmonės.

Bet didelė didžiuma žmonių 
v ištiek nepritarė pagedimui, ir 
todėl, pagedę žmonės samdė 
dar labiau? pagedusius ir siun
tinėjo juos po visus pasaulio 
kraštus idant pagedimą tarp 
sveikųjų skleistų ir visus, kas 
tik buvo geras ir padorus, su

. • daugnoriai darbininkai.
• O jei kas nesutikdavo su* pa- 
j gedusio žmogaus pasiūlymais, 
imdavo kritikuot juos, jo pa
gedimą neišmanantiems, daug- 

I noriams darbininkams prirodi- 
nėt, tai pagedęs žmogus skere- 

1 čiodavosi ir rėkdavo:
“Žiūrėkit draugai darbinin-

'k i t”, tęsia 
“taip ilgai nebus. Jei jus no
rit, kad visuomet bu‘ų gerai 
ir dar geriat/, jus privalote da
ryti tai, ką mes paliepiame. 
Jus turit stoti į musų armiją 
ir musų kamandai pasiduoti, j 
jei to nedarysit, tai jūsų ponai: 
ir vėl jumis pavergs ir mes 
daugiau už jumis nebeužstosi- 
me, o tąsyk jus raitysitės ir 
cypsit, kaip šunes”.

Susikvies būdavo pagedęs 
žmogus būrį neapsišvietusių 
darbininkų ir pasakoja jiems 
apie ateitį ir piešia jiems pui
kiausius gyvenimo vaizdus ir 
pasakoja jiems, kad už mėne
sio, kito jie gali likti tokiais 
a u laimingais, kaip ir jų ponai 

ar dar laimingesnias, jei tik 
pasiduos jų kamandai ir jų į- 
sakymų klausys.
' “Jus, draugai darbininkai”, 
sakydavo pagjedęls žmogus”, 
jau* greit turėsit paimti val
džią į savo rankas. Jus turit 
būt prisirengę. Aš atėjau pas . 
jus, kad prirengti — išmokinti 
jus to, taip svarbaus amato”.

“Ar jus žinot, draugai darbi
ninkai”, klausdalvo pagedę|s 
žmogus, “kad jus galit paimti 
valdžią? Ar žinot, kas tai yra :

/ SUSPLCrE

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPinigi|!!!!!
Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary
kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

♦

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą phimingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

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

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musų vardo

A Bit of Circumstantia! Evidence That Graduaily Grew Stronger!

ViGEOrtS //J

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedeliomis 9—12 
dieną.

Kliniko
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

geriausių viaame pasauly. Garantija 
Kimčiai metų. Musų kainos yra 
negu kitų išdirbčjų. Pirkėjams dykai 
monikų instrukcijos. Ražykit dėl E 
katalogo. .RUATTA SERENELLI and CO. 

817 IJlue Island Avė., Dept. 92, 
CHICAGO, ILL.

de- 
žemeenės 

i ar- 
DYKAI

|Tel. Yards 1138

(STANLEY P.
MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsaniuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaim 
prieinama.
3315 Auburn
Avė., Chicago

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

BY LOUIS R1CHARD
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