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Versalės sutartis
pavojuje

Talkininkų sąjunga 
baigia irti

j Italai gavo Fiume
Naujas Lietuvos atstovas jau 

atvažiuoja iš Rymo
Versalės “taikos” sutartis 

pavojuje
Vokietijos nusistatymas ir Ang

lijos ir Francijos nesutik ūmai 
veda prie sunaikinimo ne
garbingos sutarties.

PARYŽIUS, lapkričio 16.
Likimas Versalės “taikos” su
tarties yra pavojuje. Beabejo- 
nės, dar daug pastangų bus de
dama, kad išgelbėjus tą sutartį, 
bet iš vienos pusės, Vokietijos 
užtintoji pozicija, o iš kitos pu
sės, Anglijos ir Francijos ki- 
virčiai daro abejotinu ar tą su
tartį bus galima išgelbėti. Vei
kiausia, kad ta sutartis liks su
naikinta.

Vokietija bando nepaisyti su
tarties, remdamosi tuo, kad 
F ra nei j os-Belgi j os ok u4pac i j a 
Ruhr distrikto jau sunaikino tą 
sutartį. Išrodo, kad Vokietija 
yra nusisprendusi bent laikinai 
netekti okupuotojo krašto ir 
daryti tą ką ji nori likusioj jos 
teritorijoj. Numatoma, kad Vo
kietijos dešiniųjų partijų pro
gramų yra atsteigti priverstiną 
kareiviavimą, pradėti išdirbinė
ti annfniciją ir pamaži rengtis 
prie neišvengti no karo su Fran- 
cija, kad atgavus pražudytąsias 
žemes.

Anglija atvirai remia Vokie
tijos tvirtinimą, kad Ruhr 
okupacija yra neteisėta, o vakar 
Balchvin davė suprasti, kad 
gal netoli yra tas laikas, kada 
Anglija nebegalės nė bandyti 
kooperuoti su talkininkais. Vie
nas iš Anglijos armijos ko- 
manduotojų, gen. lan Hamil-

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

ton nesenai išleido knygą, ku
rioj aštriausiai pasmerkė Fran- 
ciją ir ragino kurti Anglijos- 
Vokietijos-Rusijos sąjungą 
prieš Franci ją.

Francija skaito, kad Vokie
tija jau ne kartą yra sulaužiu
si Versalės sutartį. Ji taipjau 
turi žinių, kad Rusija, susitarus- 
si su Vokietija, pradėjo platų 
išdirbinėjimą karo medžiagų.

Francija tikėjosi, kad tokie 
Vokietijos žygiai atsteigs vieny
bę tarp talkininkų, bet vakaryk 
ščiame ambasadorių susirinki
me pasirodė, kad to negalima 
nė tikėtis.

Kadangi Francija yra nusis
tačiusi, kad negalima leisti Vo
kietijai atvirai laužyti sutartį, 
tai Francija oficialiniai pareiš
kė, kad jei talkininkai atsisa
kys veikti išvien, tai viena 
Francija veiks.

Ant kiek Francija yra palie
čiama, panaikinimas Versalės 
sutarties, paliuosutotų Fra nei ją 
nuo prižado kada-nors evakuoti 
Pareinį ir Ruhr distriktą, ji 
bandytų išgauti iš okupuotųjų 
kraštų kiek tik galima daugiau
sia kontribucijos, kiek labiau 
okupaciją praplėstų ir stvertų
si priemonių tvirčiaus okupuo
tame krašte įsigyventi.

Fiume klausimas išrištas
Jugo Slavija susitaikė dėl to 

miesto su Italija.

BELGRADAS, lapkr. 16. — 
Pusiau oficialinis laikraštis 
Vremia • paskelbė, kad Italija 
ir Jugo Slavija susitaikė de 
Fiume miesto, už kurį tarp t’ 
dviejų šalių ėjo ilga kova 
Sprendžiama, kad tuo susitai 
kymu, pats Fiume miestai 
tenka Italijai, bet Jugo Slavi 
ja turės laisvą zoną Fiumo por 
te.

(Fiume yra rytiniame pakraš 
tyje Adriatiko jurų. Jis yrt 
apgyventas italų ir jugo slavų 
Po karo Italija bandė tą uosti 
pasisavinti, bet Jugo Slavija 
tam pasipriešino, nes tas uos
tas tarnauja Jugo Slavijai kai
po priėjimas prie Adriatiko 
jurų (kaip kad Klaipėda yra 
Lietuvos priėjimu prie Baltijos 
juros). Galiaus tą klausimą iš
rišta padaraht Fiume laisvu 
(nepriklausomu) miestu. Te- 
čiaus niekurie italų nacionalis
tai tuo nepasitenkino ir vado
vaujami karingo poeto Gabriele 
D’Annunzio tą miestą užgriebė. 
Po ilgo laika D’Annunzio liko 
iš ten iškrapštytais, bet mies
tas vistiek ir toliau pasiliko 
italų kontrolėj. Fašistai irgi 
nesutiko atsteigti laisvo mies
to ir, kaip matyt, italai laimė
jo. Miestas tenka jiems, nors 
jugo slavai valdys dalį porto ir 
tuo turės kadir menką priėji
mą prie Adriatiko jurų).

NAUtliEIMi
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered aa second Class Matter March 7, 1914, a t the Post Office of Chicago, III. 
under the Act of March 8, 1879

"!111 ".'..■■Į ♦

No. 272
■iRiafiiimnr r ijgHggHMiiTa-.Įfiiaii .

M'IJJB! '.■■m '....... -£■ "» i'-W j J " LIILS-M—,-J!1 LiaiF^aJ- "W—<U1 .LU-Laff.l c.
Chicago, UI., šeštadienis^ La^fcj*jČio*No vember 17 d., 1928

Naujas Lietuvos atstovas 
jau atvažiuoja

-V ■ . - į--_- :

Bizauskas išplaukia iš Italijos į 
Ameriką lapkričo 26 d.

WASIIINGTON, D. C., lapkr. 
13 (L. L B.) — Gerb. Bizaus
kas, naujai paskirtas Lietuvos 
Atstovas Jungtinėms Valsti
joms, išplauks iš Neapolio lap
kričio 26 d. laivu “Conto Ros- 
so”, New Yorkan, tikimąsi, pri
bus antradienyje, gruodžio 4 d.

Anglija ir Francija arti 
persiskyrimo

Anglija visai nepritaria pa
skiausiam Francijos pasimo- 
jimui prieš Vokietiją.

LONDONAS, lapkr. 16. — 
Vis daugiau ir daugiau įrody
mu atsiranda, kad Anglija ir 
Francija artinasi prie galutino 
persiskyrimo klausime kaip elg1 
tis su Vokietija. j

Francijos grumojamos pa
baudos, jei Vokietija nepakeis 
savo nusistatymo linkui pašali
nimo kronprinco ir linkui at- 
steigimo pilnos talkininkų mi- 
litarinės kontrolės Vokietijoje, 
yra visai nepriimtinos Anglijai.

Sprendžiama, kad tos projek
tuojamos pabaudos yra seka
mos:

1. Užgriebimas dar daugiau 
geležinkelių į rytus nuo oku
puotos teritorijos, taipjau vei
kiausia ir užėmimas Frankfor- 
to.

2. Sutvirtinimas ir praplėti
mas Franci j os-Belgi jos mili ta
rinės kontrolės Ruhr distrikte.

3. Užėmimas Hamburgo ir 
Bremeno. (Paryžiaus žinios sa
ko, kad augštas Francijos už
sienio reikalų ministerijos val
dininkas pareiškęs, jog apie 
projektą užimti Hamburgą nie
ko nežinoma. Turbut tas užgin
ei jimas apima ir Bremeną).

Anglija laikosi tos nuomo
nės, kad tokios bausmės butų 
netik peržengimu Versalės su
tarties, bet įstumtų Vokietiją į 
dar didesnį ekonominį ir politi
nį pakrikimą, iš kurio Vokieti
jos nebegalima butų ištraukti.

Krizis Pareiny
Jeį Vokietija nešelps Pareinio, 

tai Pareinis nemokės Vokie
tijai taksų.

DUSSEĮLIDORFF, lapkričio 
1£. — Iš daugybės vaigštančių 
Pareiny gandų yra žinomi tik 
trys faktai)

Pirma, nepasisekimas derybų 
tarp Francijos ekonominės mi
sijos ir Ruhr fabrikantų.

Antra, kad kasyklų savinin
kų asociacija pranešė visiems 
kasyklų raštinių darbininkams, 
jog po lapkričio 30 d. jie visi 
Lieka pašalinti iš darbo, nes 
neįstengimas susitaikinti su 
franeuzais daro negalimu pel
ningą operavimą kasyklomis.

Trečia, kad visų okupubtų 
miestų finansiniai atstovai, ku
rie laikė savo susirinkimą Co- 
logne, nutarė, kad jei Vokietija 
daugiau! nebeduos pašalpos, tai 
jokių taksų ir kitokių mokes
čių nebus mokama Vokietijai iš 
Pareinio iždo.

Del merginos užmušė 4 žmones.

KELLIHiER, Minn., lapkr. 16. 
Leonard Portano, 33 m., susi
baręs su kitu vyru dėl jaitnos 
mergaitės, tą vyrą užmušė, 
taipjau užmušė pasiųstą jį 
areštuoti Šerifo pagelbininką 
ir mergaitės tėvus, žmogžudys 
pabėgo, spėjama, į šiatfrės miš
kus.

Francija! okupacija apsi
mokanti

Kiek išleidžia, tiek ir atsiima, 
sako Poincare. Francija ne
mažins kontribucijos sumos.

PARYŽIUS, lapkričio 16. — 
Šiandie atstovų bute netikėtai 
kalbėjo premieras Poincare. 
Jis sake, kad jis visai neturėjęs 
mierio kalbėti, kadangi nieku- 
rią dalykų šiuo laiku jis negalys 
svarstyti, bet kartu negalys 
praleisti neatsakęs į premjero 
Baldwino kalbą Anglijos parla
mente. j

Tarp kitko Poincare pareiš
kė, kad Francija niekad nesu4- 
tiks dar labiau sumažinti Vo
kietijos kontribucijos sumą.

“Mes tęsime derybas draugi
škiausiai galimu budu, bet 
Francija negali nusileisti”, sakė 
Poincare.

Jis pareiškė, kad Francija 
sau reikalauja iš Vokietijos ma
žiausia 26,000,060,000 auksinių 
markių kontribucijos ir tiek 
“G” klesos bonų, kiek ji turės 
mokėti skolų talkininkams.

“Mes neatmetame skolų“ sa
kė Poincare, ‘bet mes tvirtina
me, kad jos negali lygintis 
prie Vokietijos skolos mums. 
Musų išlaidos buvo už karą, 
vedama bendrais interesais. Mes 
nereikalaujame mutsų karo iš
laidų iš Vokietijos.

“Taikos konferencijoje buvo 
nustatytas principas, kad nuos
toliai žmonėms ir turtui turi 
turėti pirmenybę. Kaip tad mu
sų talkininkai gali reikalauti 
užmokėti jiems skolas, užtrau
ktas karo išlaidoms, pirm'negu 
Vokietija užmokės už nįfosto
ji us, padarytus žmonėms ir tur
tui?”

Anglija, tvirtino Poincare, 
kelis kartus buvo užgyrusi oku
paciją, kaipo pilnai teisėtą ir 
pateisinamą, O Francija nieko 
daugiau nenorinti iš okupaci
jos, kaip paskatinti Vokietiją 
mokėti kontribuciją. u

Pati okupacija Francijai ap
simokanti, sakė Poincare. Iki 
rugsėjo mėn. Ruhr okupacija 
kainavo 681,000,000 frankų; 
pinigais gauta 526,000,000 fran
kų, be to talkininkai turi nepar
duotų prekių už 500,000,000 
/rankų. Tokiu4 budu okupacija 
davusi apie 300,000,000 frankų 
pelno.

14,000,000 automobiliu 
Amerikoj

Likusioj pasaulio daly tėra tik 
3,000,000 automobilių.

WASHINGTON, lapkr. 16.— 
Prekybos departamento auto 
mobilių skyriaus viršininkas 
Hoepli apskaito, kad iki sau 
šio 1 d. visame pasaulyje bu; 
17,000,000 automobilių — pa 
sažierinių ir prekėms gabenti.

Iš to skaičiaus Jungt. Valsti 
jose bus 14,000,000 automobi 
lių, arba vidutiniškai po vie 
ną automobilių ant kiekvieni 
8 žmonių. Visoje gi likusioji 
pasaulio dalyje 1 automobiliui 
pripuls ant 122 žmonių.

šiemet automobilių skaičius 
padidėjo 17 nuoš.

PINIGU KURSAS
Vakar lapkričio 16 d., užsienio 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ........  $4.3?
Austrijos 100,000 kronų ........  $1.41
Belgijos 100 frankų ..............  $4.51
Danijos 100 markių ............ $16.97
Finų 100 markių .................... $2.7(
Italijos 100 lirų ...................... $4.19
Francijos 100 frankų ............ $5.24
Lietuvos 100 Litų ................ $10.0C
Norvegijos 100 kronų ......... $14.44
Olandų 100 kronų ................ $37.25
Švedijos 100 kronų ................  $26.27
Šveicarijos 100 frankų ......k. $17.43

Francija teisinasi dėl 
Anglijos užmetimu

Francija dariusi nusileidimų, 
tik jų nedariusi Anglija, ku
ri ginanti Vokietijos intere
sus, sako Poincare.

PARYŽIUS, lapkr. 16.— Čia 
tvirtinama, kad visi nesutiki

mai tarp Francijos ir Anglijos 
yra tik dėlto, kad Francija no
ri naudotis visomis teisėmis, 
kokias jai teikia Versalės su
tartis, kuomet Anglija yra pa
linkusi tik tiek reikalauti, kiek, 
ji mano, Vokietija gali priimti, 
atsižvelgiant į dabartinę keb
lią Vokietijos vidurinę padėtį.

Premieras Poincare susigin
čijo su Anglijos premieru Bald- 
win apie tai, kas kaltas už da
bartinius nesutikimus tarp 

Anglijos ir Francijos, kada 
Poincare šiandie netikėtai pa
sakė prakalbą atstovų bute lai
ke interpeliacijos užsienio rei
kalais.

“Aš tik tiek galiu pasakyti,” 
pareiškė Poincare, “kad tai bu
vo ne musų kaltė, jei susitari
mas nebuvo pasiektas.

“Per kelis mtus mes nesus
tojome darę koncesijų dėl musų 
teisių ir ne. musų pusėje nusis
tatymas yra nenuolaidus”.

Poincare sakė, kad Anglija 
rėmė Vokietijos nusistatymą 
ambasadorių taryboje svarstant 
užgriebimą dvylikos Franci j os- 
Rumunijos aeroplanų Vokieti
joje, nors Versalės sutartis 
duoda talkininkams prielan
kiausios šalies aeroplanų pre
kyboje teises, o ir vėliau Ang
lijos delegatas išreiškė pasi
priešinimą kada tas klausimas 
buvo pakeltas prieš juristus.

i

Maistas Vokietijoje vėl 
pabrango

Todėl atsinaujino ir maisto 
riaušes. Dar duos pašelpą 
Ruhr bedarbiams. 

‘I

BFLRLINAS, lapkričio 16. — 
Naujas duonos pabrangimas 
iki 400,000,000,(MX) markių už 
kepaliuką, privedė prie naujų 
maisto riaušių.

Policija buvo priversta pulti 
minias, kurios susirinko prie 
du’onkepyklų. Priemiesty Char- 
lattenburg daugelį sankrovų iš
plėšta. Daug žmonių areštuota.

Vokietijos kabinetas nutarė 
paskirti 100,000,000 naujų ren- 
tenmarkių tolimesniam mokėji
mui pašelpų Ruhr bedarbiams 
ir sušelpimui Ruhr industrijų.

Rentenbank pavedė valdžiai 
viso 900,000,000 naujų renten- 
markių.

Didelės Bonibuch liejiklos 
Berline, kuriose dirbo iki 100,- 
000 darbininkų, paleido visus 
darbininkus.

(Prie užvakar paskelbto 
Berline oficialinio markės kur
so po 1,260,000,000,000 markių 
už dolerį, vakarykšte duknos 
kaina Berline siekė 32 centus 
už dviejų svarų kepaliuką).

ŠVEICARAI BĖGA Iš 
VOKIETIJOS.

BERN, lapkr. 16. — Apie 
40,000 Šveicarijos piliečių, ku
rie gyveno Vokietijoje, dabar 
apleidžia tą šalį delei politinės 
ir ekonominės padėties.

Washingtonas pritaria kaizerio 
neįleidimui Vokietijon.

\ * ------------- -—

WAŠHlGTON, lapkričio . 16.
—.Prezidentas Goolidge šiandie 
pareiškė, kad Amerikos žmonės 
prijaus kiekvienam talkininkų 
žingsniui, daromam tikslu ne
prileisti Hohenzollernams at
gauti, valdžią Vokietijoje.

Karalius paleido Anglijos 
parlamentą

Apgailestauja Francijos nusis
tatymą kontribucijoos klau
syme. Nauji rinkimai bus 
gruodžio 6 d.

LONDONAS, lapkr. 16. — 
Veikdamas sulig patarimu savo 
kabineto, karalius Jurgis šįi’yt 
paleido parlamentą ir paskelbė 
naujus rinkimus įvyksiant gruo
džio 6 d. Naujas parlamentas 
susirinks gruodžio 20 d.

Paleidžiant parlamentą kara
lius perskaitė trumpą raštą, 
kuriame jis išreiškė apgailavi- 
mą Francijos nusistatymo kon
tribucijos klausime, kuris ne
leidžia tą klausimą išrišti. Ang
lija buvo užvedusi derybas su 
Jungt. Valstijomis apie paski- 
rimą komisijos ištirti Vokieti
jos nuojiegumą mokėti kontri
buciją. Bet Francija su tuo ne
sutiko ir viskas nuėjo niekais.

Karalius taipjau prisiminė 
ir apie taiką su Turkija, išreik
šdamas viltį, kad ta taika kaip 
pačiai Turkijai, taip ir kitoms 
šalims suteiks didelės naudos.

Betgi karalius pripažįsta, 
kad pačioj Anglijoj ne viskas 
yra gerai, žemdirbystės ir be
darbės klausimai tebėra neiš
rišti. Nors valdžia bandė pakel
ti prekybą ir pramonę, ir tuc 
pagerinti padėtį, bet tai mažai 
gelbėjo ir didelė dalis piliečių 
tebegyvena dideliame skurde.

TRYS VAIKIAI SUNAIKINO 
MOKYKLĄ. 

, / , -4»— ■ «------------ —*

Pašalintas iš parapijinės! mo- 
i kyklos vaikas pridarė mo

kyklai už $10,000 nuostolių.

CHICAGO. — Užvakar Ed- 
ward Ryder, 13 m., 5601 Union 
St., liko pašalintas iš katalikų 
parapijinės mokyklos, esanl- 
čios prie Visitation bažnyčios, 
prie Pėoria Garfield bulv. gat
vių. Užpereitą naktį pasikvie
tęs talkon dar du vaikus, jis 
su tais dviem vaikais įlindo į 
mokyklą ar radę (kirvius su
kapojo viską ką galima buvo 
triobėsiuose. Neaplenkta nė 
durų, suolų, lentų, pianų, pa
veikslų. Bet vaikai vieno ne
lietė — tai šventųjų paveiks
lų, taipjau ir ant piano suolo 
iškirto kryžių. Mokykla liko 
uždaryta, o vaikai areštuoti.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovana 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, m.
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|lš Bolševikijos.
14 komunisty valdininku 

pasmerkta mirčiai
BERLINAS, lapkr. 15. — 

Maskvoj pasibaigė didelė byla 
daugelio aukštų valdininkų, kal
tinamų dėl vagystes, suktybių 
ir išdavystės. Viso kaltinamų
jų buvo keturiasdešimta žmo
nių, kurių didžiuma buvo komu
nistų partijos nariai. Tardymai 
parodė, kad kaltinamieji padir
binėjo netikrus dokumentus, 
falsifikavo parašus ir papildė 
daug suktybių, ir vagysčių. Kal
tinamųjų keturiolika tapo pa
smerkti mirčiai, be teisės ape
liuoti į augščiausįjį teismą. Ki
ti dvidešimt šeši valdininkai 
pasmerkta ilgam terminui ka
lėjimo.

Nešaudys graikų generolų

LONDONAS, lapkr. 16. — 
Athenų žinia sako, kad Graiki
jos karvedžiams įsakyta nesu- 
šaudyti nuteistųjų sušaudy
mui keturių generolų, kurie va
dovavo nesenai įvykusiu mo- 
narchistų sukilimu. Tas mirties 
bausmės pakeitimas įvyko po 
derybų tarp valdžios ir Venize- 
los partijos atstovų.

Pradžios mokyklos 
vakarėlis.

Kuršėnai. (Ėk). — P. Mic
kevičiau^ iniciatyva šeštadienį 
rugsėjo 29 d. Kuršėnų * prad. 
mokyklos salėje tapo surengtas 
tos pat mokyklos neturtingųjų 
mokinių naudai šeimyniškas 
vakarėlis, kuris minėtam tiks
lui davė 70 litų. Vaidinta Vai
čiūno “Pražydo nuvytuSios gė
lės”.

šiandie — daugiausia apsi
niaukę; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 6:41 v., leidžiasi 
4:28 v. Mėnuo lidžiasi 12:54



Teatras ir Balius
Rengia 

Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rūta No. 1

Sukatoj, Lapkričio (Nov.) IT d., 1923
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 W. 23 PI. 1
Durys atsidarys 6 vai. vakare.

Programas prasidės 7:30
Bus suloštas viena iš juokingiausių komedijų 

6 aktų “Grafas kaimiečio bernu”.
Gerbiamiejie: — Jau labai senai Chicagoje be

buvo lošta tokia didelė komedija, todėl, jeigu jus mi- 
lite linksmai vakarą praleisti; mes žinome, kad jus 
mylite, tai būtinai ateikite pamatyti šia juokingą 
kamedija Grafas kaimiečio bernu. Po teatrui bus 
šokiai prie geros muzikos.

Tikietai tik 50c iki 75c. Kviečia visus nuoširdžiai 
Lietuviška Teatr. Dr-tė Rūta No. 1.

PAUKŠČIŲ ISLAIMEJIMAS
Willow Springs Kotely j

P. Krasauskas ir M. Orbakas, Savininkai 
Subatoj ir Nedėlioj, Lapkričio 17 ir 18,1923 

Ant Archer kelio j Willow Springs

PASTABA. — Išlaimėjimui bus: kalakutų, žą
sų, ančių, vištų, kiaulių ir tt. Kas turi giliukį, pra
šome atvažiuoti į Willow Springs ir išlaimėti kala
kutų dėl švenčių.

Krasauskas ir Orbakas.

TEATRAS IR BALIUS!
GYVI NABAŠNINKAI 

Komedija dviejų aktų.
Rengia Liet. Mot. Apšvietos Draugija

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 18 d., 1923
M. Meldažio Sve., 

2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c, 75c ypatai.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šiame vakare, 
kur galėsite smagiai laiką praleisti.

Kviečia Rengėjos.hrapifot Balius
ŠIANDIEN IR RYTOJ

Lietuviy Tautos Ražo. Svetainėje,
35 ir Union gatvių

Visus draugus ir prietelius kviečiame ant musų 
linksmų Balių, kad pasilinksminus prie geros p. 
Bartkaus muzikos. Kviečia Komitetas.

/

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs

Adresas

Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas, arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 So. Hal- 
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugą tais kuponais ir jus nesate, verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite, kiek tik galite 
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 19,1923.

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

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš Okupuotoslietuvos
Vilnius.

Knygyną norėjo išvogti. — 
Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį nežinomi vagiliai norėjo 
išvogti M. Šlapelienės knygy
ną. Tam tikslui jau4 buvo išmu
šę vieną langą, per kurį tam 
tikru prietaisu traukė prekes. 
Vagiliai jau buvo apsiruošę 
pas vieną langą ir rengės krau
styti antrą, kaip juos staiga 
užtiko policijos agentas ir su
ėmė. Vagiliai kartu* su savo 
pagaute Ibuvo nugabenti poli- 
cijon. (L. B.)

Žemės ūkio paroda.
Alytus. (L-va). — čia spalių 

m. 1 dieną įvyko žemės Ūkio 
Paroda. Gražus šiltas oras ir 
ne blogiausis orkestras sutrau
kė didelę žmonių minią į Paro
dos aikštę, kur ūkininkai žem
dirbiai turėjo progos pamatyti 
ir pesigerėti išstatytais žemės 
ūkio produktais: įvairiomis 
daržovėmis, bandomųjų lauke
lių pavyzdžiais, grudų ir įvai
rių žolių sėklomis, sodų vai
siais ir gražiais veislinias gy
vuliais. . Miestelėnai gi dau
giausia įmdavosi rankų dirbi
niais, kurių taip pat nemažai 
čia buvo.

Bendrai imant, paroda buvo 
graži ir įdomi, bot butų buvu
si dar įdomesnė, jeigu butų 
Dzūkijos stambieji ūkininkai 
(dvariniaikali) palpildęl parodą 
savo eksponatais, bet to nebu
vo... jie susilaikė... Išstatė 
savo eksponatus tiktai šie dva
rai: Aškio dv., Rutkos dv., Alo
vės dv., Jurgelioniu d v. ir Ža- 
eižių palivarkas, o Alytaus ap. 
darų yra daugiau Per 300.

Čempionų imtynės.
Panevėžys. ,. (Ek.) — Čia, 

Montvilų teatro salėje, keletą 
vakarų buvo imtynės būrelio 

apsilankiusiųjų pasaulinių stip
ruolių —■ čempionų, kurių tar
pe buvo ir vienas negras. Im
tynėse dalyvavo iir P/anevėž'io 
mėgėjas—stipruolis Icka Štei
nas, kuris du kartu nuveikė 
svetimuosius.

Letuvos Seimas 1 . , I
Klausykite, ką mes sakome, bet 

nežiūrėkite, ką darome.
(Seimo posėdis 2. X.)

Kaunas (S-d) ----- Klausyki
te, ką mes sakome, bet nežiū

rėkite, ką mes darome, — ši
taip kalbėjo ir kalba kunigai 
bažnyčiose, šitaip darė ir daro 
krikš. dem. blokas Seime. Sena 
ir pažįstama klerikalų takti
ka. štai jums nepirmutiniai ir 
nepaskutiniai pavyzdžiai.

Spalių 2 dieną svarstomas 
Seime žemės mokesčių įstaty
mas. Eina varžytinės — liudi
ninkai siūlo 6 lit. I rųšies že
mės hektarui, valdžia palaiko 
9 litus, soc. dem. sako — pa
lengvinkite mokesčius maža-, 
žemiams iir naujakuriams. 
Daugiausia karščiuojasi krikš
čioniškoji ūkininkų sąjunga. 
Bet kalbos baigiamos, eina bal
savimas. Už 9 litus mokesnio 
I rųšies žemės hektarui bal
suoja kr. dem., darbo federa
cija ir veik visa ūkininkų są-

junga. Lietuvos ūkininkai ka
žin ar pastebės, kad jų gynė
jai vienaip kalbėjo, bet kitaip 
padarė.

Pradėta svarstyti žemes mo
kestis savivaldybių naudai. 
Soc. dem. teko nurodyti, kad 
to mokesčio 10% valsčiams ir 
5% apskritims neužteks, kad 
metams baigiantis tokio siū
lymo daryti negalima, nes sa
vivaldybės jau yra sudari u*- 
sios savo pajamų ir išlaidų są
matas. Soc. dem. kalbėtojas K. 
Bielinis nurodo, kad visas kr. 
dem. blokas eina prieš savival
dybes; todėl jam (blokui) ir 
rupi savivaldybių pamatų 
išrauti vieną po kitai pamati
nes plytos ir t. t.

Darbo federantas Ambrazai
tis, pasiėmė žodį, nuduoda esąs 
užsigavęs ir fedcraintų vardu 
pareiškia, kad jie esą už savi
valdybes. čia pat p. Ambro- 
ziaitis V‘Pas,ibažlino” konstitu
cijos straipsniais, kitfrie kalba 
apie savivaldybes. Bet atėjo 
balsavimo momentas ir darbo

federacija balsavo už krikš. 
dem. bloko pasiūlytus 5% ir 
10% savivaldybių naudai.

Darbo federantų balsai Lie
tuvos savivaldybėms spalių 2 
dieną atėinėV jų pamatinius iš
teklius. Taii^i žodžiuose fedo 
rantai už savivaldybes, bei

darbuose prieš jas. Federan- 
tai, kaipo tikri krikščionys 
klerikalai, laikomi kunigiško 
dėsnio — “klausykite, ką mes 
sakome, nežiūrėkite, kų daro
me”, — mes gi sakome — pa
žinkite juos iš jų darbų!

—Miglotas.

Germania Turn. Hali

Pradžia 8 vai., durįs at 
daros 7 vai. vak.

Įžanga $2.00, $1.50, 
$1.00 ir 75c.

šeštadienis, Lapkr. 17, 1923

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

ANT NAUDOS. į

S,LWftSC0.
*

J. Babravičius
Maskvos Imperialės 
Operos dainininkas

Dainuos

Seredoj, Lapkričio 
(Nov.) 21 d., 1923

1610 E. 55th St., 
Cleveland, Ohio.

Didžiausis Juokų Balius
Ren gia

Bridgeporto Lietuviu Politikos ir Pašelpos Rimbas 
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 18, 1923

i Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 35c ypatai.

Ant viršnrinėto baliaus privalo visi būtinai atsilankyti, nes puse pelno yra skiriama Lietuvių Auditorium.
Prie t° rengėjai deda visas galimas pastangas idant atsilankiusią publiką užganėdinti. Yra pakviesti 

įžymus juokdariai, kurie prijuokins publiką iki soties, o benas muzikantų net iš Paryžiaus pargabentas. 
Todėl dideli, maži, seni, jauni, be skirtumo — ura, visi ant viršminėto baliaus.

Kviečia KOMITETAS.
*

40 METU
JUBILĖJUS PIRMUTINIAM LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIUI “AUŠRAI” PAMINĖTI

'/■' Rengia l‘»<
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBAČ ’

>■ t ■ / v

Šeštadieny), Lapkričio 17 d., 1923
i MILDOS SVETAINĖJ,

3140-42 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vakare. > • Įžanga 35c. ypatai.

Šitas vakaras yra rengiamas paminėjimui visų tų darbų, kurie nu
veikta per tą 40 metų laikotarpį lietuvių tautoj. Kalbės D-ro V. Kudirkos 
Moksladraugis VI. Datkevičius kuris bendradarbiavo “Aušrai” ir A. A. 
Tūlis. Dalyvaus Jaunuolių Orkestras. Vakaro pelnas skiriamas Lietuvos 
Universiteto naudi. . Kviečia visus Komitetas.

8D9 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
m Parduodam Laivakortes. *

..

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 11 l-l J 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedelioinis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.
Telephonas Cana] 2552

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washinfton St.

Cor. VVashinjton & Clark

Nausų Tel.: Hyde Park 3395

b. VV. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are.

Tel.: Pullman 6377. J
V, W. RUTKAUSKAS ’ 

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Chicaga.

Te). Vard« 4681

TARPTAUTIŠKAS KONCERTAS
Dalyvauja Italas, Europos Solistas - T. Balandi

Rengia
A. D. P. L. S. 74 KUOPA, CICERO, ILL.

NEDELIOJ, LAPKRIČIO 13, 1923
Ciceras Lietuviy Liuosybės Svetainėj

14 St. ir 49 C t., Cicero, III.
Durys atsidarys 6 vai. vakare, programas prasidės 7 vai. vakare. 

Įžanga prie dufų, 65c. Tikietas dėl šokių, 50c.
Gerbiamieji Ciceros ir apielinkės lietuviai: — Nepamirškite šito koncer

to, nes bus vienas iš geriausių koncertų kokie dar nėra buvę Ciceros mieste
lyj. Taigi nepamirškite šito koncerto, o gailėsitės.

Grieš geriausia K. Yurijono Jazz Orkestrą. Kviečia Komitetas.

LIŪS
Rengia

'miGŽDE" DAILĖS ir PAS. D-JA
Tarpe šokių, begalo žingeidus programas tęsis per visą vakarą. 
Išpildys gabus artistai. Nepaisant didelių iškaščių “žvaigždie-
budiŠgeEjojaSbbKas1“ Del

Šiandie, Subatoj, Lapkričio 17,1923
C. S. P. S. SVET., 1126 W. 18th St., netoli Racine Avė.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 50c.

Tel. Lafayette 4223
Plunibing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdei 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St, Chicaco, BĮ. j

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
arba overkauto. Mesant jūsų siuto

turime visokio materijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir.mieros.
Siutai ir overkautai jTfli
ir augščiau IO>vV
Vaikų siutai ir overkautai (F Q InG 
ir augščiau '

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

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

9

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose



KORESPONDENCIJOS Tik Keletas DienuMĖNESINIAIS
IŠMOKĖJIMAIS

CENTRAL MANUFACTURING

Telefonai i

DIDELIS BANKAS

taupyti ateiančiomsCHICAGO Telephone Yards 0994

Garsinkitės Naujienose

Justi Kalėdinis Kliudąs

BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

NaujienoseGarsinkities
CLEARJNG HOUSE BANKAS

tiek

KOSULYS

Milwaukee ir Ashland Avė

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ

DR. F. E. REICHARDT
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

2009 North Avė,

(Kampas Milwaukee Avė.)

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Juo- 
mfo

3514-16 Ronsevelt Rd, 
Arti St. Ix»uis Avė.

CHICAGO. ILL.

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

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

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

as ir Chirurgas 
lington' St.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Gerai 
tuvių 
rumu

3410 S'o. Halsted St.
—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Tel. Kenwood 5107

Bankas atdaras utarninkais ir subatomis iki

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Jei jus norite siųsti pinigų savo 
šeimynai ar giminėms į Lietuvę, 
kad jie tenai nueitų kaipo Kalė
dų dovana, dabar yra laikas pa
siuntimui. Po lapkričio 21 die
nos yra galimas dalykas, kad jau 
bus pervėlu, kad jie gautų pini
gus Kalėdoms.
Atsiminkite, kad šis bankas? su 
tiesioginiu bankiniu susisiekimu 
su Lietuva, gali suteikti jums 
geriausi ir greičiausį patarna
vimų.

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

^Bamburg

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

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

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

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

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

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

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Saugiausias investmentas šiandien yra 
Pirmų Morgičių Auksiniai Bonai. Jie at
neša 6 iki 6Vz7o ir jus nedarote jokio rizi- 
ko, nes jie yra apsaugoti savo vertėje 
įtaisytose miesto savastyse.

Savastis šios kompainjos pažįstama 
pagal šį vardą

8 v. vakare. Kitomis dienomis iki 4 v. po pietų

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagf

iTel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERE A

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

3113 South 
Halsted St.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,
CHICAGO. ILL.

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

Kaina 80c.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: .4
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

iki 2 vai. po pietų.

Duokite savo akis ištirti senam spe- 
cfhlistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

BLUMENTHAL
Optometriat

| Tai. Boulevard 6487
“ 4649 S. Aabland Ava

Kampu 47-toa gat. 
2-roa 1 u boba

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

mus priviso 
kad jau ir

Nėra tos 
nelaimingų 

pažiūrėsi, 
ir liūgai

Saugus
Investmentas

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Buto Telefonas
___  ___ Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA
. D0WIAT—SASS

nebūtų 
Kurt,ik 
s-tiklų 
daugiausiai kaltas 

tam munšainas, o to munšai- 
no tai čia netrūksta.

—Harburietis.

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

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

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

DISTRICT BANK
1112 West 35th St.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas Dabar Yra Atdaras

’ Dabar pas 
daug automobilių, 
ant stulpo nesaugu 
dienos kad 
atsitikimų, 
ten krūvos 
kraujo. Vii

DR. A. MONTVID
Lietuvis C 

25 E,
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. D. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHJCAGO, ILL.

į Prisinuinus tą jaunikaitį P. 
G., kuriam vietos kunigas ne- 

I davė šliubo, kunigų “Drauge” 
bu’vo prirašyta .Jilgiauisi|ų “ko
respondencijų”. Bet kai pa
rapija surengė balių, o vičiu- 
kės, choro narės, tikrų parapi- 
įcuų dukterys ta pačią dieną 
iškirto šposą surcngdanios ki
toj svetainėj balių savo naudai, 
•r patys parapijonai dėl to pe
čius trauke ir galvas kraipė, 
kad dar to niekad nebuvę, tai 
“Draugo” korespondentai ir 
pats marijonų organas tyli, 
kaip musę prariję.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107, So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytas

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.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

UOINT SERVICE VVITtt

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę ii 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
Balo 46 gatvės, New York, su 
xnusų laivais de luxe

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

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
nnžieriue ir populiariftki laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, "Han
są”, “Thuringia” ir “VVestphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago. III.

Arba bile autorizųn*o agento.

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

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

tuvė S> V’ bile 
styliaus ir sys- 

į..............................temos armoni-
kų, pianų ir 

chroamatikų.
j Žinomi muzi

kantai vartoja 
musų instrumentus. 5 metai ga

rantijos. Už 10c. Katalogas.
3137 W. 51 St.,

Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

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

Jus galite pirkti musų bankoje 1-mų 
hiorgičių bonus kurie atneš 6 nuo
šimti.
Mėnesiniai išmokėjimai gali būti 
taip žemi kaip dešimtis dolerių.
Tas naujas patvarkymas yra pada
rytas' m ūsų Lankoje, kad davus pro
gos žmoniems, kurie neturi daug pi
nigų, kad investuotų mažas sumas į 
pirmos kiesos apsaugas.
Del tolimesnių informacijų malonė
kite ateiti i banką ir klauskite Mr. 
Grišius, Sedemka arba Maciko, ku
rie maloniai išaiškins jums apie mu
sų naują planą. Jie kalba lietuviš-

j šiuo laiku vietos parapija 
laiko kiekvieną šventvakarį ba- 
zarą-jomarką, su visais pana
šių jomarkų privalumais. Ba- 
zaras jau tęsiais keletas savai
čių, bet biznis nekaip bujoja. 
Mat parapijonys nelabai nori 
lankytis, kad muzikos nėra. 
Kur pirmiaus, dar anais me
tais grieždavo, dabar tie mu
zikantai streikuoja dėl to, kad 
vienam muzikantui nesenai ve
dant, vietos kunigas nedavė 
šliubo, kadangi jo suprašyti 
pajauniai buvę “bedieviai”. 
Vaikinas turėjo j ieškoti kitur 
kunigo, kad surištų amžinu 
moterystė ryšiu.

Praėjusio sekmadienio vaka
rą buvo pakviesti rusų “mu
zikantai”. Bet kas kam gal
voj, kas jie birtų, by tik “gra
žiai” groja ir gera muzika: 
bubnas, (aninonikas, kornetas. 
Ir biznis pašoko dvigubai.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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 atidalyti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

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

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

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

Darbai pas mus jau pradėjo 
silpnėti. Inland Steel Ck>. atlei
dinėja “blogesnius” darbinin
kus, o American Steel Foundry 
dirba iau tik pusę laiko, 
dieji ir ineksikonai visur 
darbo paleidžiami.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

šis tas iš musų gyvenimo.
Kažkas pasidarė su kores

pondentais, kad neberašinėja 
taip dažnai, kaip kad pirmiau 
būdavo, “Nu j ienose” beveik kas 
savaitė tilpdavo žinučių iš mu
sų miestelio, o dabar to ne
matyt. [O ko Sveikas sutin
gai? Ked.] Naujienų gi čia vis 
tik šiokių tokių yra.

DR. M. T. STRIIOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKlENi
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted Stn kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards
Baigusi akušeri ! - J T
jos kolegiją; ii I 
gai praklakavu ,
si Pennsylvani H BL-.M 
i° !':•<>>.h-i. n,. Kaįgjjg įSafcžaRgg 
se. Sąžiniškai i>.\

"ai 
kiose ligose prieš^ 
gimdymą, laikcB, '' 
gimdymo Ir poK ,. ' 
gimdymo. m. •; 1

Už dyką pataW® į- 5 iO 
rimas, <la ir kito W K r ’ O! 
kiuose reikaluo 
se moterims ii ą . 
merginoms; a
kitės, o rasiteaf^'r*:' 
pagelbą. g "ffljj

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Peoples “S"“ Bank

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

ĮSTOKITE Į MUSŲ
1924 KALĖDŲ KLIUBĄ 

DABAR ATDARAS

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos $'.2i( ata. ■ ’

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR HAPIDS, IOWA
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NAUJIENOS lksd0Žįtura'lpiE
JSwSiiU4‘l^l“<2j',TslS3S. »> vietomis turėjo visai neblo- 
The bithuanian Mew o., Ine. [ g0 pasisekimo. New Yorke, 

pav. ji gavo 55 nuošimčius 
balsų daugiaus, negu metai 
atgal. Pennsylvanijos mies-l 
te, Readinge, demokratų 
kandidatas į mayorus gavo 
9,090 balsų, socialistų kan
didatas — 6,453 balsus, o re- 
publikonas — 5,163; Socia
listų Partija tuo budu pra-1 bankrutą parodė 
lenkė republikonus.

Socialistinis judėjimas sti-1centras ir demokratai!
prėja. Reikia tiktai dau- Jos atsisakė kovot W I» 
giaus atkreipti domės i or- Publlkos pneėais, atsisakė pa- 
e-anizaciios darba žebot maisf0 lr pinlgl1 spekl#’ganizacijos (tarpą. _ hiantUs, vadinasi - kapitulia-

vo prieš dvarininkus, industri- 
alistus, spekuliantus ir mo- 

| narchininkus.
Jeigu gi “Vienybė” džiaugia

si, kad šitie plėšikiški gaivalai 
paklupdė ant kelių buržuazi
nius Vokietijos liberalus, tai ji 
parodo, kad ir ji pati yra mo
raliai subankarutijusi. Ir ji 

>” kro-

________ fditor P. Srigaftii
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 85M

. ■■ 1 F............ ..

Subscription Ratesi
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outside o f Chicage.
|8.U0 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Claaa Mattel 
March 17th, 1914, <t the Post Office 
irt Chicago, III., undar tha act oi 
Merch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujieną Bau- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Cmcago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metama........ ......................—
Pusei metų...... - ... --------
Trims minssiams----------- —
Dviem minėsiant , . ■
Vienam minorini---------—

Chicagoje per nelietąja*] 
Viena kopija —.......———

Savaitei ...................
Minėsią! ................ ■ ■

$8.00
.4.00
. 2.00
, 1.50

.71

18c 
75c

Suvienytos* VaJstijoe*, na Cbicagoje, 
paltui __

Metame —.....................    17.00
Pusei metą........................ — 8-M
Trinas minesiama — ------  L70
Dviem mėnesiam .... .......... —
Vienam mineaiui ...................... - «7e

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams............................. - $8.00
Pusei metu.......................................4.0®
Trims mineeiams-------------------2.00
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Abiem rankom
Harry F. Sinclair, turtin

gas kapitalistas, liudydamas 
senato viešųjų žemių komi
teto posėdyje, pasisakė, kad 
jisai davęs pinigų taip re- 
publikonų, kaip ir demokra
tų partijai 1920 m. rinki
mams.

Ne jisai vienas taip daro. 
Tai yra paprotys daugelio 
kapitalistų Amerikoje. Jie 
yra duosnųs žmonės, kai at
eina stambus politikos rei
kalas; duoda pinigus abiem 
rankom.

Ir kodėl jie turėtų abiem 
rankom duoti tiktai vienai 
partijai, kad jie gerai žino, 
jogei jiedvi abi yra lygiai 
geros kapitalistams? Prin- 
cipialiai skirtumai tarpe re- 
publikonų ir demokratų yra 
senai išnykę; jie kaip vieni, 
taip ir antri tarnauja tiktai 
kapitalistų reikalams ir sau.

Jei įstatymai nedraustų, 
tai tų dviejų partijų rėmė
jai ir balsuotų abiem ran
kom — viena už republiko- 
nus, antra už demokratus. 
Tuomet nebūtų jokio pavo
jaus, kad į valdžią gali kar
tais netikėtai patekti koks 
nepageidaujamas elemen
tas.

Žvejojimas
Per keletą savaičių Ame

rikos komunistai darė dide
lį dolerių žvejojimą tarpe 
darbininkų, skelbdami, kad 
jie savo savaitinį laikraštu
ką paversią dienraščiu. Uo
liai tam tikslui darbavosi ir 
lietuviškieji komunistų par
tijos agentėliai.

Bet dabar jau jie prane
ša, kad dienraštį leist jie 
dar neketiną. Esą, pinigų 
surinkta per mažai; reikė
ję $100,000, o sukolęktuota 
mažiaus kaip pusė tos su
mos. Teksią daryti naują 
vajų.

Kadangi $100,000 jie tur
būt niekuomet nesurinks, 
tai tas dolerių žvejojimas 
“dienraščiui” galės tęstis be 
pabaigos — ir būrys niekam 
nenaudingų rėksniukų ga
lės gintis nuo bado.

Neblogos 
pasekmes.

Lapkričio mėnesio rinki
muose, kurių smulkus rezul- 

Partijų, kuri griežtai gina 
savo poziciją, nepaisydama to, 
kad jai tenka dėl ei to net lai
kinai prakišti svarbias vietas 
valstybėje, nė vienas padorus 
žmogui nevadins “subankruti- 
jusia”.

Krizyje, apie kurį mes kal
bame, parodė savo bankrutii 
visai ne socialdemokratai, o 
kaip tik tos partijos, kurių lai
mėjimu taip yra patenkintas 
tautininkų laikrdštis: savo 

buržuazinės 
į partijos—liberalai, katalikiškas

Apžvalga |
KAS SUBANKRUTIJO.

AGITUOJA Už FAŠIZMĄ

“Apie fašistus šiandie kal
ba visa Lietuva. Kas jie to
ki tie fašistai, kas juos veda, 
apie tai visuomenė beveik 

i negalvoja. Bet įstetįStinas 
dalykas yra tas, kad su fa
šizmu musų visuomenė ima 
jungti sveikesnės politikos 
reikalą. Be jokios agitaci
jos, be jokios propagandos 
vadinamas fašizmas įgauna 
Lietuvoje vis daugiau ir 
daugiau pritarimo... Ši sro
vė vystosi Lietuvoje kaip tai 
gaivalingai, natūraliu želiu. 
Visiška Lietuvos gyventojų 
dauguma šiai srovei neabejo
tinai pritaria, tikėdamas jb- 
je rasti tikrą atsparą prieš 
tą zoologinę etiką, kurią fi
zinio ir dvasinio teroro ke
liu nori mums primesti so
cializmas.”
Tolinus tedera n tų Organas 

tai, kas yra I aštriai puola valstiečių liaudi- 
| ninku šalininką, Vidaus Reika- 

kuris 
dėl kurios! kovoja su chuliganiškais vadi- 

Ji namų jų fašistų darbais.

Kad Vokietijos kapitalistai ir
I dvarininkaį sugebėjo padaryti I drįsta į savo “partijos1 
į buržuazines partijas tiek I mejj kviesti socialistus! 
spaudimo, jogei jos atsisakei t Lietuviai socialistai tik pa- 
priimti socialdemokratų reika-|sijuoks iš tokių kvietimų. Jie 

Davimus ir tuo privertė pasta-1 nesilenkė bolševizmui, kuomet 
Ii uosius pasitraukti iš valdžios, I ta pavietrė buvo apsarginus 
I tai Brooklyno Vienybė” džiau 1 skaitlingas mindas; jie negar- 
I gamingai šaukia apie “socialis-I b i no fašizmo, kuomet Jisa'i 
Ltų bankrotą . Paskui sako: Į eime užkariaut smulkiosios 

“Ir tik gaila tų kelių so- buržuazijos protus; tuo labiau 
cialistų lietuvių, kurie dar Nie nesidės prie tokių elementų, 
bando atgaivinti nebeatgai- kurie patys nežino, kur jie sto- 

| vinamą kūną, < Kur kas vy-lVK 
riškiau jie padarytų, kad pri
sidėtų prie tautininkų (!) ir 
pradėtų rūpintis tik savo 
tautos reikalais.” ’• -

I Lietu-vos klerikalines Darbo 
šitaip kalbėdamas, tautiniu-1 Federacijos, organas, “Darbi

us laikraštis nesijaučia, kad ji-Į trinkas”, atvirai pritaria tiems 
sai pats elgiasi labai ne vyriš- Į gaivalams, kurie degutu mur
ksi. Į zina žydų iškabas Lietuvos

Tas faktas, kad Vokietijos I miestuose ir vartoja kitokios 
socialdemokratai tapo laikinai j pušies smurtą prieš žydus. Lie- 
išstumti iš valdžios, liudija, Į tuvos įstatymai tokius darbus 
ticsa> apie jų nepasisekimą;i draudžia, todėl tie gaivalai 
bet jisai pareina nuo to, kad|vejkia slaptai, neskelbdami sa- 
prie susidėjusių aplinkybių prie-1 vo vardų, tik pasivadinę “fa-, 
šų jėgos buvo didesnės. I fintais”. Bet paklausykite, kaip 

j Socialdemokratai reimiasi Į “Darbininkas” savo špaltose 
darbininkų klase, o darbininkų | reklamuoja juos: 
klasės padėtis Vokietijoje yra 
dabar be galo sunki. Del mar
kes kurso puolimo ir franeuzų- 
belgų okupacijos Ruhro srity
je, Vokietijoje siaučia baisi be
darbė ir gyvenimo brangenybė, 
ir darbininkai kuone badu mirš
ta. Kiekvienas gali suparst, 
kad prie šitokių sąlygų darbi
ninkams yra baisiai sunku ves
ti sėkmingą kovą su! pasiturin
čiomis klasėmis (pav. ką gali 
pabaidyti streikas tokiu laiku, 
kada du milionu darbininkų 
vaikščioja be darbo?).

Ačiū tam, žinoma, ir social
demokratų partijos galybė yra 
šioje valandoje pakirsta. Bur
žuazijos jėga laikinai paėmė 
viršų. Bet nejaugi mes tukime 
viską girti, kas remiasi dides
ne jėga?

| Šalę jėgos klausimo yra da 
ir moralis kalusimas, ir mes jį 
statome daug augščiau, negu 
klausimą apie 
stipresnis.

Kame Vokietijos buržuazija | lų ministerį Žalkauską^ 
I laimėjo “pergalę”, 
“Vienybė” taip džiaugiasi? Jilnamųjų fašistų darbais. Jisai 
atsisakė išpildyti sekančius so-1 šilko, kad ministeris Žalkauskas 
cialistų reikalavimus: kad vai- lir į valstiečiai liaudininkai, 
džia pradėtų griežtą kovą su stengdamiesi nuslopinti fašiz- 
Bavarijos monarchininkais, I mą, padeda Lietuvoje įsigalėti 
kad ji priverstų kapitalistus| visokiems valstybės prįešams. 
mokėti valstybei mokesnius 
aukso valiuta; kad ji imtų re
guliuoti maisto kainas, kutias 
dabar nesvietiškai kelia žem
dirbiai; ir kad ji tuojaus pasi
stengtų išleisti pastovius pini
gus. Kuomet buržuazinės par
tijos, kurių atstovai sėdi Stres- 
semanno kabinete, atmetė ši
tuos socialistų reikalavimui, 
tai jie išėjo iš valdžios.

Moraliu atžvilgiu šitoks so
cialistų žingsnis visai nėra pra
laimėjimas; atvirkščiai, mora
lis pralaimėjimas butų buvęs 
socialistų pusėje tuomet, jei
gu jie butų pasilikę valdžioje,' 
kuomet buržutazinė dalis kabi
neto atsisakė pildyti augščiaus 
paminėtuosius reikalavimus, 
arba jeigu jie butų visai nešta- 
tę tokių reikalavimų.

“Ir jei liaudininkų ‘razum- 
nos’ galvos iki šiolei nesu
pranta masinio Lietuvos vi
suomenės pritarimo vadina- 
mama fašizmui, tai tegu jie 
nors kartą savo gyvenime 
pamėgina įvertinti esamą pa
dėtį, čia minimų faktų švie
soje. Valstiečiai liaudinin
kai mano, jog gyvoji musų 
visuomenė lauks ramiai, kol 
visokie banditai paims mums 
stačiai už gerklės, tuo metu, 
kai liaudininkai per, valdžios 
organus ir savo atstovus va-! 
rys demagoginę politiką?”
Taip kalba “Darbininkas”. 

Sunku sau įsivaizdinti ką nors 
bogėdiškesnio ir veidmainiu-, 
gesnio. Atvirai užtardamas 
banditui ir chuliganus, kurie 

naktimis daužo ramių gyven
tojų langus ir naikina jų turtą, 
jisai be jokios sarmatos kalti
na liaudininkus, buk jie nesi
rūpina apginti Lietuvą nuo 
banditų! Varydamas bjauriau
sios rųšies demagogiją, jisai 
kartu4 vadina demagogais savo 
priešus I

Taip rašyti gali tiktai žmo
nės, gerai išlavinti jėzuitų mo
kyklose, ir mes neabejojame, 
kad to ‘Darbininko” straipsnio 
autorius yra arba koks “dva
siškas tėvelis” arba iškeptas ko
kiam kauniškiam universitete 
dvasiškų mokslų “daktaras.”

Aišku kiekvienam, kad fede- 
rantų laikraščio pareiškimai, 
jogei “visiška Lietuvos gyven
tojų dauguma” pritaria fašiz
mui, jogei fašizmas vystosi 
Lietuvoje “kaip tai gaivalingai, 
natūraliu keliu” —yra grynių- 
gyrniausia fašizmo propagan
da, daugiaus niekas.

KUerikalinis “Darbininkas” 
varo atvirą propagandą už f ar 
Šizmą, bijodamas prisipažinti 
prie to. Bloga, jeigu tėvams 
reikia sarmatytis savo kūdikio.

Iš Lietuvos Seimo
(1923 m. spalių m. 23 d.).

Komisijų sąstato pakeitimas

Socialdemokratų frakcija iš 
Užsienių Reikalų Komisijos at
šaukė ats. Kairį ir pasiuntė 
ats. Bielinį, o iš Ekonominės 
Komisijos — ats. Kairį ir jo 
vieton pasiuntė ats. Purėnienę. 
Į Savivaldybės ir Administra
cijos komisiją pasiūlė ats. Gali
nį, bet kadangi visos šioj Ko
misijoj vietos užimtos, jis ne
buvo balsuojamas.

Vals. liaud. Sąjungos frakci
ja iš Krašto*; Apsaugos Komisi
jos atšaukė ats. Natkevičių ir 
pasiuntė ats. Sugintą, prieš ku*- 
rį balsavo kr. dem. blokas.

Svarstomas socialdemokratų 
frakcijos interpeliacijos Teisin
gumo Ministeriui skubotumas.

Interpeliacija liečia garsiųjų 
sacharininkų bylą ir jos svar
besnį didvyrį buvusį Užsienių 
Reikalų minisjerį kun. Purickį. 
Interpeliantai* nepatenkinti šios 
bylos eigos lėnumu ir nepa
prastu jos vilkinimu, kame į- 
žiuri jie teismo šalingumą, nes 
Vyriausias Tribunolas jokiu 
budu negalįs kaltinamojo akto 
įteikti kaltinamąjam, nors kun. 
Purickis gauna vizas ir dažnai 
atsilanko Kaune.

Už interpeliacijos skubotu!- 
mą kalba ats. Markauskas (s. 
d.), kuris nurodo, jog garsioji 
šmugelninkų byla iki šio* laiko 
neišspręsta. Vyriausias Tribu
nolas negalįs įteikti kaltinamo
jo akto kun. Purickiu!, buvu
siam ne tik Užsienių Reikalų 
ministeris, bet ir kr. d. parti
jos Centro K-to n&riu, nes neži
noma, kur jis gyvena, nors 
oficioze bendradarbiauja.

Kun. Purickis išaikvojęs, 
kaip rodo kaltinamasis aktas, 
11,000,000 markių, bet tapo 
paleistas iš kalėjimo už 3000 li
tų kauciją. Paprastai daroma 
taip, kad asmuo, padaręs ma
terialius nuostolius, paiiuosito- 
jamas iš kalėjimo iki teismo 
už tokią kauciją, kuri atatik- 
tų padarytiems nuostoliams.

Kun. Purickio darbai nuže
mino Lietuvos vardą. Tas šmu
gelis žinomas ne tik musų vi
suomenei, bet ir užsieniui.

Šios bylos vilkinimas gali 
duoti pamatą tvirtinti, kad ir 
Vyriausybė šiuo reikahi solida
rizuoja,,' to dėlei ir interpeliaci
ja neikalinga pripažinti skubo
ta.
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Prieš skubotumą niekas ne
kalba ir interpeliacija tapo Sei- 
no pripažinta skubota.

Ats. Bielinis (s. d.) gina in
terpeliacijos priimtinumą ir 
teisingai į pažymi, kad per,, šeše
rius Lietuvos Respublikos gy
vavimo mietus mes buvome 
iudininkais garsių bylų: Ame

rikos prekių, linų monopolio, 
visokių bendrovių, kurios da
vė Respublikai didelius medžia
ginius ir moralinius nuosto-

liūs, šioms byloms panaši ir 
kun. Purickio byla.

Kada iš valstiečių ir darbi
ninkų už mokesnių nesumokė- 
j imą licituojamas z paskutinis 
turtas, tai musų Viršūnių teis
mas negalįs pasiekti. Toks el
gesys įžeidžiąs teismų ir teisė
tumų.

Mrnisterių Kabineto Pirmi
ninkas E. Galvanauskas, ne 
tiek kalba dėl interpeliacijos 
nepriimtinutmo, bėt bendrai nu-! 
rodo negeistinas musų visuo
menės ydas. Ypač musų visuo
menė palinkusi prie įvairiausių 
gandų, kurių platinimas neap- 
seinųs be užsienio akcijos.

Įtarti vyriausybę, kad nėra 
pas jų noro kovoti su neteisin
gumu^ negalima. Toks noras 
esąs. Jį tu’rįs ir Teisingumo 
ministeris, kuris stropiai dabo
jus teisingumų. Tų ir Seimas 
pripažinęs jam, rinkdamas jį 
Seimo pirmininku.

Šiuo laiku, kad Vyriausybei 
reikia įtempti visas1 jėgas eko
nominėj ir užsienio diplomati
nėj kovoj, mes matome nesuti
kimų tarp politinių grupių.

Vieton rimto, solidaraus ir 
pozityvaus darbo, Seimas eina 
visuomenės pėdomis ir lyg vi
suomenei pataikaudamas rašo 
interpeliaci j as.

Iš vietų (Kodėl gi prie V. R. 
M. Žalkauskui interpeliacijos, 
negalima buvo to pasakyti, pa
sakyk tai kun. Vilimui.) Gal
vanauskas: Jei blogai vienas 
padarė, nereikia sekti kitiems. 
(Kairėj ploja).

Šiuo sunkiu laiku Seimas 
turi gerai susirūpinti, • įtempti 
visas jėgas, mesti partyvinius 
išsikarščiaviimus ir griebtis rea
laus darbo.

Teisingumo ministeris Tu
mėnas pabrėžė, jog interpeliaci
ja neturi prasmės, nes kun. 
Purickio ir kitų byla eigoje, ir 
gana ilgai kalbėdamas ironizuo
ja juristus, kurie pasirašė in
terpeliacijų. — Interpeliacija 
Teisingumo M i misteri uX k d. 
bloko balsais atmesta.

- (“L. žim”) •

Lity falsifikatoriai
Kaunas (IL-va) — Kai ku

riose Lietuvos vietose iš kaž
kur buvo pradėję plėstis netik
ri po 50 centų banknotai. Lie
tuvos Bankas tai pastebėjęs, 
perspėjo visuomenę,! kad sau
gotus! falsifikatų ir nurodė, 
kaip atskirti tikrieji pinigai 
nuo padirbtųjų.

Nešimai Tauragės milicijai 
teko pastebėti, kad falsifikuo
tieji banknotai pirma pasirodė 
Šilutėj, o paskui Naumiesty. 
Tuoj suprato, kad netikrų pi
nigų platintojai bus atvykę iš 
Vokietijos.

Tauragės apskrities viršinin
ko Vaišnio ir nuovados virši
ninko Eismento pastangomis 
pasisekė suimti keletą netikrų 
banknotų platintojų, įtariamų 

♦falsifikatorių: Naumiesty su
imtas Pranas Dievikis, Šilutėj 
— Vilius Biskis ir Vilius Mini- 
jetas. Ištardžius susekta ir. areš
tuota visa litų falsifikatorių 
bendrovė, susidedanti iš septy
nių žmonių.

Bę to rasta atspausdintų šim
tas tūkstančių litų pinigą. Pa
darius tardymą, paaiškėjo, kad 
falsifikuoti pinigai buvo spaus
dinami Vokietijoj Muenchene 
Barkio spaustuvėj. Spausdini
mas buvo atliekamas Lietuvos 
vyriausybės vardu. Kad spaus
tuvė sutiktų spausdinti jie pa
sistengė savo jgaliavimus įro
dyti, pasidarė leidimą, kurį 
pasirašęs pseudo Simonaitis, 
tikroji gi pasirašiusiojo pavar
dė yra Peskis. Ant leidimo bu
vo primuštas irgi falsifikuo
tas Naumiesčio valsčiaus val
dybos antspaudas, kurį spaus-! 
tuvės Bark savininkas laikęs, 
liž tikrą Lietuvos Valstybės 
antspaudą.

Dabar jau likviduota ir ne
tikrų pinigų skleidimas žmo
nėse. Pastaromis dienomis Tau
ragėj jau visai jie nepasirodė.

Lietuvos klerikaly apeti
tai vis didėja

Straipsny “Koperativus puo
la” kauniškės “Liet, žinios” ra
šo?

MUsų Seimo krikščioniškąjį 
bloką ištikrųjų yra apsėdęs 
nepaprastas valstybes naikini
mo genijus.

Jau skaitytojai žino, kokiu 
pasiryžimu krikščionys sten
gėsi net už 25 milijonus litų 
musų miškų išparduoti, kad tik 
pavyktų 1923 m. biudžeto ga
lus su galais suvesti. Kairiųjų 
didžiausiu pasipriešinimu vos- 
ne vos pasisekė ta suma suma
žinti iki 71/2 milijonų litų.

Toliau užėjo ūpas pakirsti 
gyvybes šaknis musų savivaldy
bėms. Atsimena visi jų patai
są prie mokesnio nito žemės į 
statymo, kad apskrities savi
valdybės gali apsidėt savo rei
kalams tik 5% to mokesnio, o 
valsčiaus savivaldybės 10%. 
budu buvo pakirsta gal ir il
gam laikui musų jauno dar ne- 
sutvirtėjusio savivaldybių or
ganizmo augimas.

Paskutiniomis dienomis mu?- 
sų krikščionys vėl du žymiu 
žingsniu padarė naikinimo dar
be.

Savo interpeliacija vidaus 
reikalų ministeriui Žalkauskui 
jie drąsiai stojo kovon prir’š; 
teisėtumą, gindami sauvališ- 
kuls musų fašistų įsišokinuts ir 
kaikurius nuo tarnybos paini i- 
suotus už neteisėtus darbus 
valdininkus, čionai “krikščio
nys” gal padarę didžiausią Lie
tuvai pragaištį, nes užsitodami 
už kyšininkus mušeikas, fašis
tus ir kitokiuš įstatymų laužy
tojus tuom pačiu stumte stu-( 
mia silpnesnės valios gyvento
jus nesilaikyti įstatymų ir pa
sitikėti tik savo gudrumu, mo
kėjimu išsimeluoti, sulgebejimu 
savo tamsius darbus nuo kitų 
pasilėpti ir nepaisyti dorovės 
pradų. Tai yra vedimas prie 
šelmių viešpatavimo, kurie vien 
savo naudos ieškodami ir kits 
kitą remdami labai nuslopins 
musų valstybę. Be to tie 32 
Seimo nariai, kuTie balsavo už 
tos interpeliacijos priėmimą, 
vienu kartu gali ir patį Seimą 
gyventojų akyse nužeminti, 
diskredituoti. — Kaip tokie Sei
mo nariai gali dorus įstatymus 
leisti, jei patys nori skandyti 
ministerį, dėlto, kad jisai pa
traukė teisman valdininkus už 
.neteisėtu^ darbus? — gali pa
klausti gyventojai.

Taigi tiems 32 Seimo na
riams (kr. dem., ūkininkų są
jungos ir darbo federacijos) 
vertėjo labai ir labai pagalvoti 
pirma negu tokią nelemtą (ir 
“negraanatną”, kai ats. Toliušis 
išrpde) interpeliaciją ginti.

Bet to dar negana. Tuo pa
čiu posėdžiu Krikščioniškasis 
blokas priėmė kelių žodžių pa
taisą prie vieno įstatymo (18 
Karo įstatymo knygos II strai
psnio papildymas). Čionai mi- 
nisterių kabinetas norėjo duot 
galimybės valstiečiams ir ko- 
peratyvams aplenkiant tarpi
ninkui be varžytinių pardavinė
ti armijos intendantams savo 
produktus.

Sumanymas priimtas. Bet ką 
daro musų krikščionys? Ko- 
peratyvai jiems nepatinka, nes 
ne į jų dūdą dažnai jie pučia, 

t—Ten, sako krikščionys, sėdi 
socialislai, ne pavasarininkai. 
Tai ne mūsiškiai! šalin su jai 
siais! Lai pasipelnauja mūsiš
kiai !—

Na ir išbraukdafni kopera- 
tyvą vardą tą įstatymėlį pakei
čia taip, jog privilegija parda
vinėti be varžytinių produktus 
tenka tik “žemes ūkio gamin
tojų oganizacijoims”. — Nors 
panašiu vardu pas mus yra tik 
viena dvar)iininkų organizacija 
“Prodroliu” vadinama, bet visi 
supranta,, kad ne jai ta nauda, 
kad prie to pavalinimo neužiL- 
gio prisitaikys Ūkininkų Sąjun
ga.

Įeiname matomai į tam tik
rą istorinį laikotarpi, kad įvai
raus plauko žmonelės neišpasa
kytai veržiasi prie turtų, nepai-
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sydami kokiais takais prie to 
einama. Toksai krikščioniškas 
godumas, nors prie 7 didžiųjų 
nuodėmių prikla«sq, visgi at

rado net savo idealogą pral. A. 
Dambrausko asmenyje. Net ji
sai buvo subalamUtytas ir 
“Laisvėje” ėmė girti krikščio
niškąjį kapitalizmą, griežtai at
skirdamas jį nuo žydiškojo. Iš
eina, kad gera, jei krikščionis 
(aišku, prieš Kristaus mokslą 
eidamas) prisigrobs turtų, ir 
bloga, jei tai padarys.žydas. Su- 
lyg prancūzų patarlės, apetitas 
dažnai atsiranda bevalgant. 
Taip ir čia. Gavo iš kun. M. 
Krupavičiaus malonės 240,000 
litų, dabar juos bevalgant no
risi jau daugiau.

Taigi ta pasipinigavimo dva
sia yra dabar apsėdusi Lietuvą 
ir ypač musų kunigiją su sėb
rais. Tam tikslui visi keliai 
jiems tinka. Na, ir prasidėjo 
kelio skynimas. Bet miške 
linijas beskinant rasta stiprių 
ąžuolų —savivaldybės, kopera- 
tyvai, teisėtumas, liaudininkų 
pasipriešinimas. Tai vis ele- 
mentaii/ kulnie neduoda pliusų 
“krikščionims” ramiai virsti 
krikščioniškais kapitalistais. 
Prasidėjo prieš tuos priešinin
kus aštri ir aRri kova, kuri to
li gražu dar nėra pasibaigusi. 
Eidami lozungu “kas ne su mu
mis, tas prieš mus” krikščionys 
dar daug drąsos ir siurpryzų 
toliau turės parodyti...

| vairenybes
Muzika debesiuose.

Kitašalį, pirmą kartą .^atvy
kusi į Clrinijos sostinę Pekiną, 
stebina keisti garsai, lyg iš 
debesų girdimi. šiuos garsui 
laidžia karveliai, kurie lyg be- 
besys, virš miesto lakioja. Pa
lyginus su liūdnu burkuojimu 
paprastų karvelių, ši muzika 
orą keri. Visa paslaptis tame, 
kad kiekvienam paukščiui prie 
uodegos prikergtas tam tikras 
įrankis, kurį chinai vadina 
“ša-ot-ze”, kas chiniškai reiš
kia švilpuką, šis įrankis susi
deda iš kelių nendrinių tute- ‘ 
lių, tiek lengvų, kad jos nė kiek 
netrukdo paukščiui lakioti. Jos 
prikergtos uodegoje plonu siū
leliu tarp dViejų vidurinių 
plunksnų. Karvelis ; greitai 
skrajodamas, įtraukia į tūte
les orą, šis per jas prasiveržda
mas priverčia be pertraukos ir 
labai aiškiai aidėti, šį muzi
kali instrumentą kaž koks chi- 
nų mandarinas išradęs. Įrankio 
paskyrimas yra apsaugoti kar
velius nito plėšriųjų paukščių. 
Patsarieji išgirdę nepažįstamus 
garsus greit šalinasi, palikda
mi karvelius ramybėje. Dūde
lėmis karveliui apginkluoti po
tyri j os pareiga.—(Trimitais).

Siuvėjo antpirštis.

Siuvėjo antpirštis turi gan 
įdomią istoriją. Iki XVIII am
žiaus žmonės drabužiui siuvo- 
si plikais pirštais, dar anuomet 
antpirščių jie nežinojo. Pirmą 
pasaulyje , antpirštį padirbo 
auksinių daiktų dirbėjas Niko- 
lojus vau Benšotnenas Amster
dame 1684 m. spalių 17 d. ir 
padovanojo jį savo sužieduoti
nei. Antpirštį jis jai pasiuntė 
sir tokiais žodžiais: “Siunčiu 
savo naujausią išradimą apsau
gojimui Tamstos uolių rankų”.

Išradimas pasirodė be galo 
geras ir, žiūrėdami į jį, pradė
jo dirbti kas sau, nes anais 
laikais neturėta supratimo apie 
patentus, draudžiančius padir
binėti daiktus.

Tokia istorija šių dienų ant
pirščio, be kurio musų siuvėjai 
nieko nė pradėti negalėtų.

(Trimitas)

PLĖŠIKO SUĖMIMAS.
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Biržai. — Šių metų spalių 
mėnesio 14 dieną Biržų mili
cija suėmė Latvijos pil. Mar
tyną Biskapą, gyvemįsį Biržų 
mieste svetima “Amonio” pa
varde. Biskapas kaltinamas 
apiplėšus traukinį drauge su 
kitais draugais.



Tardys buvusį majorą.

Gatvekaris užmušė moterį

WESTERN AVĖ

Adresas

Smulkios Žinios

Mirtinai sumušė

NAUJIENOS

Telegramas mirė Jo lei
dėjas nežinia kur dingo

ryto 
ryto 
ryto

James McCabe (1528 E. 74th 
St.) tapo areštuotas už daug
patystę. Bėgiu paskutinių dvie-

Perlinės Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

Daugelis nabašninkų laukia pa 
laidojimo. Gal susimylės tau 
tiška bažnyčia.

T”! V' lik Ką 
Atėjo

Prieš kiek laiko Northwest- 
ern universitetas paskelbė kam
paniją sudarymui fondo staty
mui universitetui trobesių. Ma
noma sudaryti $5,000,000 fon
das. Iki šiol jau tapo surinkta 
$2,750,000. i

Bėgiu trijų mėnesių du 
kartu apsivedė.

22nd Avė., Melrose

TREINŲ LAIKAS
C. B. & Q. Stotis prie 

ir Westem Avė.

Joseph Placek (legislaturos 
atstovas) papuolė į bėdą. Jo na
muose, 2347 S. Kedzie Avė., bu
vo rasta kvorta degtinės. Delei 
to Placek tapo areštuotas. /

Tapo paskirtas specialinis j u 
ry, kuris tardys • buvusį Chica

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Daniel Briner (6030 S. Bi- 
shop St.), 12 metų berniukas, 

paleido šūvį norėdamas pataiky
ti į dėžę. Bet vietoj to jis pa
taikė savo draugui, Walter Mc 
Williams, į koją.

Niekas negelbėjo kol ji ne 
pradėjo vartoti Lydia E 
Pinkham’s Vegetable Com 
pound.

Northwestern universitetas 
surinko $2,750,000.

3252 So. Halsted St 
Chicago, III.

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

Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Hhlsted St 
Chicago, IIL

Halligan, mat, įėjo į garažą 
' ir paleido sau į gaivą šūvį. Bet 
Į bespausdamas gaiduką jis pa
suko galvą į šalį. Ačiū tam kul
ka tik biskį nudrieskė ausį. Ne
žiūrint į tai, jis sugriuvo ant 
žemės ir neteko sąmonės. Kuo
met policmonas atgaivino jį, jis 
išpradžių nenorėjo tikėti, kad 
jis dar gyvas. Jis manė nusi
žudęs.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nęs iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

Vežikas rado gatvėje be są
monės gulintį Anthony Schnei. 
der, 134
Park. Schneider tapo nugaben
tas į ligoninę. Nebepasveiksiąs 
Jį primušė kokie tai piktada
riai.

9:45 iš 
10:47 iš 
11:40 iš 
1:45 po
2.30 po 
4:12 po

Cicero Avė. gatvekaris užmu
šė Evelyn Etterlin, 4947 Well- 
ington Avė. Moteris buvo 63 
metų amžiaus.

Musų Bankas šiuomi širdingai kvie
čia kiekvieną vyrą, moterį ir vaikus 
ateiti į musų panką ir įstoti j musų 
naują Kalėdinį Kliubą.

Šis musų planas mažais savaiti
niais depozitais kiekvienam prigelbės 
sutaupyti gražią sumą pinigų viso
kiems reikalams.

Galite pradėti su 1c, 2c, 5c, 
10c, 50c, $1.00 ir 1.1.

1739 So. Halsted St 
Chicago, 111.

Areštavo legisiaturos 
atstovą.

MANE UO
HUCAU rausCHICAGOS 

ŽINIOS

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

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

Taikė į dėžę, — pataikė į 
savo draugą.

Catherine Rita (204 S. Whip- 
ple St.) ėjo gatve nešdama dvie
jų metų vaiką. Staiga ji sugniu
žo ir nebeatsikėlė. Praeiviai 
bandė ją prikelt^ bet ji buvo 
jau mirusi.

IDEALIŠKA .
KALĖDŲ 

DOVANA
Numirė benešdama 

vaiką.

jų mėnesių jis apsivedė su 
dviem moterim.

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių^ 
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

naujienos
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Pelei A» Miller
2256 W. 22nd St.
CHICAGO, ILL.

GCrčkls Pa5n-ExpoilcrloTryniniii
Nelauk ligi to, kuomet jau buji pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo lankom, kojom ir pečium 
suteik palengvinimą I

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
P*ia-Expel!eriu išsitrinti skaudamas vietas.

ISvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain-Ėxpelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka aptlekose.
F. AP. RICHTER & CO. 

104*114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Oliver Salinger <0,
629 First National Bank Bldg 

Randolph 5333

Pribukit Nedelioj
Statykis namus, kaip tik nori ir dar turėki pakankamai Vietos dėl mažo 
vištų ūkio ir trokui daržo. Laike šio pardavimo lotai be depozito nebus pa
laikomi. Jei jus negalit pribut Nedėlioj, prisiųsk kuponą, kolei dar nė
ra vėlu.

Atidarymo Pranešimas
Įstokite į musų naują

KALĖDINI

Nedėlioį, Lapkr. 18
Likučiai Praperčių iš šimto akerių, 
kurių didžiuma yra jau apstatyta.

Pribukite Nedėlioj
Mes turime keletą atlikusių parinktų šmotų už senasl kainas ir daug že
mesnes, negu kiti reikalauja už tokias praperša, aštuonios ar dešimtį my
lių toliau į vakarus. Pasinaudokit musų žemomis kainomis pirm, negu 
prasidės Pavasario statyba ir kainos pasidvigubins ar pasitrigubins kaino
se. Čia yra gera mokykla, arti prie čia krautuvės ir bažnyčios ir neperto- 
li C. B. & Q. gelžkelio stotis.
Šešios dešinitįs treinų į dieną. Fėras mažiau, kaip 10c ir tik 35 minutės 
nuo didmiesčio.

Telcf Canal 5838

DIDELIS VIENOS DIENOS

IŠPARDAVIMAS!

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

Kada 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 esm-i tikras lietuvis.

KLIUDĄ
(Christmas Savings Club) 

Sutaupysite pinigus kitoms 
Kalėdoms

Pratinkite Vaikus Prie 
Taupymo

Ateikite į musų Banką šiandie ir 
gaukite musų smulkmenišką planą.

Banko turtas apie 
$3,000,000.00

UNIVERSAL STATE
KUPONAS

OLIVER SALINGER & COMPANY,
629 First National Bank Bldg.
Praneškit man apie jūsų didelius lotus Brookfielde, kur jie ran
dasi ir jų prekes, kaip arti transportacijos. Aš tuomi įdomauju

Mane nusižudęs.
Frank Halligan (3219 Broad- 

way) labai nustebo, kuomet po-

Pirkite Tiesiog iš 
DirbtuvėsSutaXinpXrkup'

Mes prisiusime tiesiog i 
TamietoH namus tą nepa- 
praBtO8 vert^B naują 
KABINETINI P H O- 
NOGRAPHĄ — kurio 

Įfey*; f atvaizdu čionai matote, su
įHgUUįĮlS|9B 20 naujų lietuviškų 75c Co- 

rel<orilv> grojančių y dO jvnirių kompozicijų ir 1’0(1
geriausių adatų, -viskų už

$29/
• * y Persiuntimą Apmokame 

TIKTA! PAMĄ8TIKITĘ! $29 nuperka Ta- 
pistai phonographą,, kurio padirbimas ir balso 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra par- 
luodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary
tas iš inahoninio medžio, turi stiprų motorą ir aiškų 
oaleą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
PAMIŠTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šis būdas 
pardavimo sutaupina išlaidas: pardavėjų, vertelgų, 
agentų, olsėlio, pervežėjų ir 1.1, ir, štai, tos visos 
lutaupintos išlaidos atiduodama Pamištai.

Kiekviena mašina esti išbandoma ją išsiųčiant— 
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metų. Už $29 pri
siusime Tamistai ši puikų kabinetini Phonogra
phą, sų 20 naujų lietuviškų 75c Columbia rekordų, 
grojančių 40 įvairių kompozicijų ir 200 geriausių a- 
datų. Užganedlnimą gvarantuojame, arba grąži. 
name pinigus. Prisiųskite Money Orderi ar čeki. 
UŽSltAKYKTĄ NEPAPRASTApiAR A OI 
PHONOGRAPHĄ IR REKORDUSLIADAH! 

General Phonograph Co.
2271 St. Clair cAve. Dept L. 12 

CLEVELAND, OHIO *

“Kuomet mano vaikas gimė”, sako 
Mrs. PosĮuszny, 106 Hign. St., Bay 
ff niuilluilIllVir *1 Michigan, b pergreit pra-
Į| dėjau vaikščioti.
■ Ak taip susirgau,

kad ir gyvenimas 
J1?an nus>,)0(l° >r 
baip nusilpau, kad 

'=IkhI Jau l,uvo labai bai" 
su" Aš negalėjau 

IIiR. .žolllll atsikelti iš lovos 
rytmečiai iš prie- 
^as^cs mano nu- 
garos skaudėjimo;

.... i •'■■■ ■> «■ ..iiJ manydavau, kad 
perluš per pusę, kuom«et pradėdavau 
ką dirbti, turėdavau vėl paliauti. A,š 
nemanau, kad kokia kita moteris taip 
kentėjo, kaip aš. Aš išleidau daug pi
nigų, bet niekas negelbėjo man kol 
aš nepradėjau vartoti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Convpound. Dabar 
jaučiousi daug geriau po išvartoji- 
mui vieno butelio ir aš dar jas var
toju ir aš esu itikrinusi, kad tos 
gudyolės man gelbėjo ir pastatė 
mane ant kojų'-.

Jeigu jus kvnžiąte nuo nevietoje 
esančių sąnarių, nereguliariškumų, 
nugaros skaudėjimo, nervingumo, šo
nų skaudėjimo ar kitų kokių moteriš
kų silpnumų jus turite rašyti pas The 
Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Massachusetts ir reikalauti Ly
dia E. Pinharr/s Privatiškos Text- 
Knygos apie “Ailments Peculiar to 
Women”. Pareikalavus ji bus at
siųsta dykai. Ši knyga turi savyje 
daug naudingų informacijų.

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

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

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

CHICAGO, ILLINOIS

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

licmonas prikėlė jį iš “numini

Skaityk ir atmink
KAD

PETER A. MILLER

Atminkit Nedėlioję, Lapkričio 18tą 
Pribukit anksti!

Musy vyrai devinti raudonus ženklus pasitiks jus prie 
ir 18 Str. Stoties C. B. & Q. Gelžkelio.

Ant nabašniko Telegramų, 
skebų užtarytojo, ofiso durų 
jau kone dvejetą širvaičių niok- 
so maža popierčlė su užrašu 
“Store for Kent”. A. a. nereika
lingos gyvasties ir betvarkes 

' gerklės “Telegramas” pabaigė 
savo sapaliojimus, ir matyt ne
kas kitas tik velniai /nusine
šė jo biedną dusių, neveizint į 
kunigėlio Bumšo egzortas.

Ale kur dingo to nebašniko 
Telegramų tėvas, sumanytojas 
ir organizatorius visokių kor- 
Įx>racijų tam nabašniku*i leisti? 
Kur dingo ponas “daktaras” ir 
“advokatas” Mr. V. B. Vilovi- 
čius?

To labai ir labai norėtų žino
ti tie žmonės, kurie buvo “pa-1 
sikusiję” siųsti pinigus ir “šif- 
kortes” Lietuvon per tą poną 
Vilovičių ir jo korporacijas. |

O apart to keletas viernųjų I 
“telegrafistų” norėtų žinoti, ar 
bus parengtos laidotuvės nabaš- 
ninkui, ar tai jau? jis ir bus be 
jokios garbės išmestas per tvo
rą ir gana.

Čia-gi laidotuvių turėtų būti 
čiela vilkstė, o būtent šitie kū
nai jau gal tapę nebašninkais:

Federal Land Agency & Loan 
Co., kurios gimdytoju ir savi
ninku buvo Mr. Vilovičiifs;

Federal Bond and Land Co., 
kurios prezidentu buvo p. Vilo- 
vičius, indėjęs į tą kompaniją 
“cash” pinigais kone $30,000. j

Telegramai Puib. Syndiicate, 
kurio prezidentu buvo Mr. Vi- 
lovičius, sudėjęs čia suvirs $20,; 
(MM) “cash”.

Telegramas Daily News Cor- I 
poration, kurios manedžeriu 
buvo Vilovičius, o “direkto- 
riais” sulig nabašniko paskelbi- I 
mu su “pikčeriais” buvę: S. K. 
(irišius, J. Švitra, I. M. Locaitis, Į 
J. Yushkevvitz, J. Janusas, I. 
W. Paukštis, A. Liutkus, V. B. 
Vilovičius, D. B. Baker, V. F. > 
Andrulis ir J. Laukis. Šis pas
kutinis nabašnikas, butent Tel. j 
D. N. Corporation, tai buvo dar Į 
negimęs kūdikis su* daugybe 
mirsiu.

Girdėt, kad šituos visus na- 
bašnikus apsiimtų palaidoti 
kad ir uždyka tautiška bažny
čia Chicagoje.

Beje, pasklido dar gandas | 
buk mirštant nabašninkui Te
legramų! norėjo užgimti kitas 
kūdikėlis vardu “Varpas”, ir 
kad jo “nursėmis” busią ponai 
Krukonis, adv. Bagdžiunas ii* 
Kaulakis. Teko apie tai užklau
sti advokato Bagdžiuno. Jis pa
reiškė, jog su panašiais suma
nymais jis nieko bendra netu
rįs. P-as Kaidakis taipgi užsi
gynė. —Rep.



NAUJIENOS, Chicago, UI

IiųusCompignJ®

PINIGUS LIETUVON

(3821

SPECIALAI
TIK SUKATOJE IR NEDĖLIOJĘ

dienaKas yra Padėkavonės

Opera.

SMV3A 3H1 AVMV AV13

PinigaiLietuvių Rateliuose
CCRlCo
0fratforb ©lotįes Brighton Park

LIETUVĄ
West Sidės Didžiausi Drabužininkai

________ ________

dienas 
dienas, 

susisie-

NAUJIENAS
4138 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 7674,

svetaine 
Joje yra 
Tad vie-

Nov. 24 
. Dec. 1 
Dcc. 11

Padėka- 
diena? 

kokiam 
gal būt 
žinoma,

mo 
mokame 
prie sumos kas mėnuo.

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

Bankas atdaras kas dieną 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. vaka
re, o Subatomis iki 7 vai. 
vakare.
BALTIC STATES BANK, 

294 Eighth Avenue, 
kampas W. 25th St.,

ųjooius pue 
sapsnui pue sans 
ioa paBjejua <>so|3 
2jq anouuay sauų 
iŠ pue uoixd|duioo

Akiniai kurie 
pritinka

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

Sekimadienį, lapkričio 18 d., 
Liet. Moterų Apšvietos D-jos 
Tirpesniu bus vaidinama kome
dija “Gyvi nabašninkai” Meldą- 
žio salėj. Pradžia 7:30 valanda 
vakare.

Teatras — Muzifa

Vadinasi 
žino asmeniniai tuos žmones, 
kurie labiausia prisidėjo prie 
“Aušros” sukūrimo. Užtat visi 
ateikite išgirsti jo įdomių pasa
kojimų apie tuos 'laikus, kai bu
vo pradėta gaivinti lietuvybė.

VVorombo ir Grombie Overkautai verti 
$90 ir $100 už

Didžiausis pirkinys 500 Amerikos geriausių importuotų ir naminių

OVERKAUTU

šiandie įvyksta 40 metų Auš
ros jubilėjinis vakaras Mildos 
svetainėje. Vyriausias vakaro 
kalbėtojas bus p. VI. Datkevi- 
čius, p. M. J. Kiro sekretorius.

P-as Datkevičius mokslus ėjo 
Mariampolės gimnazijoje tuo 
pačiu laiku, kaip ir Dr. V. Ku
dirka. Gi vienu gimnazijos mo
kytoj um buvo P. Kriaučiūnas, 
žinomas lietuvybės gaiviu to-

, Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą. ’

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

. *»qru |eu) v joj ‘oueiouj ‘SĮ|odeue:pu| 
*tfauo|ejoqe-j q|i3uog ojsjuao oi po 
6{ip puas Uou n aajunoo lajioj afuonej 
jnort moų sazis jejnBaj uiejųo ueo noĄ 

įjos uį^s aųj 
•si; jepej p|inqay • 
*sa|dund puė speau>pe|q anoiuay sauų 
aųi jno |jiq lopą p aoiS pue uoixa|duioo 
atp Jea|5 -papunpj Aauoiu jo aoej aųj 
jojsBuiųj apuyap asaųj op o; paajuejent) 

£ UIJJS
aųi jo ajnjxai pue .opa aų; ui aauaiajjip 
injjapuoM aųj paj pue aas pue aoouia* 
uauj ‘saup jį ajių/M įsai pue ‘aoej inort 
oj AC|a oiuiseo jayąneag e||puog /ąddy

Mus verčia aplinkybės geriaus 
ir daugiaus dirbti; geriaus ir 
daugiaus gaminti; geriaus, dau
giaus ir tvarkiaus šelpti musų 
jrolius Lietuvoje.

Mes turime visais įrankiais 
aikyti ir ugdyti tautos gyvy-

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 matymų, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
Įdedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Negalėjo vaidinti 
nusižudė.

Laboratory
738-40 W. Madison St. N. E. 

kampas Halsted St.
Room 202 ant viršaus Famous 

krautuves.

Su dviem vardinėmis raidė
mis, rankomis išmargintos, 
kraštai apsodinti su Sap- 
phire, Emeraldais ir Rubies, 
vardai balti, labai kieto ena- 
mel. Kas norite informaci
jų, rašykite mums, o mes 
prisiusime pasirinkimui ka
talogą.

J. Sandarias & Co.
3159 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NAUJAUSIO ISDIRBIMŪ 
VYRŲ DIRŽAI

Nedora yra tai, kas silpnina 
gyvybę; kas tramdo pilną ir su
derintą išsiplėtojimą musų gy
vybės.

šeštadienį, t. y. lapkričio 17- 
tą d., Mildos svet. įvyks iškil
mingas paminėjimas Aušros 40 
metų sukaktuvių, arba lietuvių 
atgimimas.

Lai nepasilieka nei vieno chi- 
cagicčio, kuris pasiliktų namuo
se, surasdamas kokią priežastį 
dėl kurios jis atsisakytų ateiti 
perai valandų Mildos svetainėn 
ir išklausyti pranešimą apie 
Aušros gimimą.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga tik 
35c. — Kviečia

Chicagos Lietuvių Taryba.

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

gos miesto majorą, William H. 
Thompsoną.

Tardymas daroma tuo tikslu, 
kad surasti kaltininkus mena
mo grafto, kuris pasireiškęs 
Thompsono majoravimo laikais.

H* *

Nubaidė plėšiką.

Ruth Craft ir Elinore Smith, 
19 metų mergaitės, , grįžo na
mo. Tik staiga prie judviejų 
privažiavo automobilius, iš ku
rio iššoko jaunas vyrukas. Vy
rukas, grąsindamas revolveriu, 
liepė mergaitėms sustoti. Bet 
pastarosios ėmė rėkti. Vyrukas 
sėdo į automobilių ir nudumė 
savo keliais.

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

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

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

d., statoma “Faust 
vauja Mason, Ansseau, Bakla- 
nov ir kiti. Trečiadienį, lapkr. 
21 d., eina “The Jewess” — Rai
ša, Marsha'll ir kiti. Ketvirta
dienį, lapkr. 22 d., statoma “Ro
meo and Juliet”; dalyvauja Ma
son, Hacket, Gandolfi, etc.

Žmogaus pajauninimo klau
simas visiems rupi — senieji 
nori pajaunėti, o jaunieji nori 
ktfoilgiausia būti 'jaunais. Ir įsi
dėmėkite: žmogus gali būti 50 
metų amžiaus ir jaustis jaunu, 
ir iš kitos pusės, jis turėdamas

Chicagiečiams primi 
nimas

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškasv 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 Yartfs 4951

šiandie 2 vai. po pietų eina 
“Mefistofele” dalyvaujant šalia- 
pinui. Vakare statoma “II Tro- 
votore”; dalyvauja Rosa Raiša, 
Lazzari, Crimi ir kiti. Rytoj po 
pietų statoma Wagnerio “Sieg- 
fried”; dalyvauja Kipnis, La
ment, Sharlow ir kiti. Pirma
dienį, lapkr. 19 d., eis “Boris 
Godunov” — tai bus paskutinis 
Šaliapino pasirodymas iki nau
jų metų. Antradienį, lapkr. 20 

daly-

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

ROCHAMBEAU
LA SAVOIE ....
5UFFERN .......

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinė vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptony ant Milžinų laivų 

AQUITANIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. 
Greitas persėdimas Southamptone. 
Lietuviai ypatiftkai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai i Hamburgą ant naujų laivų 
burnerių. 3čia klesti (j Piliau $106 50, 
i Hamburgą $103.50). Karės taksų 
$5.00

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

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

CUNARD LINE K 
140 N Dearborn St., I 
Chicago, Illinois 1 jJ B

KOJĮJ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Šiandie, lapkričio 17, Liet. 
Teatr. Draugijos Rūtos No. 1 
rupesniu bus vaidinama kome
dija “Grafas kaimiečio bernu” 
Meldažio salėj. Pradžia 7:30 
valandą vakare.

Trečiadieni, lapkričio 21 d. 
bus p. A. Pociaus vedamo Lie
tuvos Vyčių Choro koncertas 
School Hali salėj, Town of La
ke, 48-1 h ir Honore St., daly
vaujant solistėms pp. Rakaus
kienei, Janušauskienei, Beine- 
raitei, Ramanauskui ir k. Pra
džia 8 valandą vakar?.

DIDŽIAUSIAS^ 
w3Wllls|PPASIRINI(IMAS W 
muzikališkų 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 muzikaliikus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH 

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

lai išmintingai sako, jog “a 
man is as old as he feels”.

Rytoj Raymond Institute 
(816 W. 31 St.) 10:30 vai. iš
ryto Dr. A. J. Karalius išrūdys, 
kaip šių dienų mokslas žiuri į 
žmogaus pajauninimo klausi
mą ir gyvybės prailginimą. Jo 
paskaitos tema “žmogaus gy
vybės pailginimas ir organizmio 
ąajauninimas.”

Nepraleiskite progos išgirsti 
tą taip svarbią paskaitą.

— žinąs.

pritinka- 
persta- 

nes choras tirt’ės nepa-

Rąžykite dėl žlnareidžioa apraiomoa 
kaygrutža jūsų vietiniui arentai arba | 
didlJj ofisą 19 State Street New York.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

P-ia Izabelle Lipton
Lake Park Avė.), 24 metų am
žiaus, delei ligos negalėjo daly
vauti amatorių artistų vaidini
me. Tas įvykis į ją taip pavei
kė, jog ji nusižudė paimdama 
nuodų.

Mokslo Draugo paskaita
Dr. A. J. Karalius kalbės apie 

žmogaus pajauninimą.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką i* Tn^icpe- m
jišką bUią jydy- l|
mo. Dicklll skai- fcjn ' $
čius žmoli% U<y- A)
domų kasdien per j
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti k
geriausį medikalį 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika • 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredie^ ?r 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Yp a t iš kai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

JUOZAPAS ROZENAS
Po sunkios ligos persisky

rė su šiuo pasauliu lapkričio 
16 d., 12:30 vai. dienos. A. a. 
Juozapas buvo 16 metų am
žiaus Suv. Valst. gimęs. Pa
nedėlyj, 19 lapkričio 9 vai. 
ryto iš namų 730 W. 62 St. 
į tautiškas kapinjesy Paliko 

nuliūdimų teVus Kazimierą, 
motiną Elzbietą, 2 seseris ir 
f> brolius. Meldžiame visus 
gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuve.se.

Nuliūdę kviečia 
Tėvai, broliai 
ir seserys.

Ateinantį antradienį, lapkri
čio 2(1 dieną, Chicagos Artistų 
Asociacijos lyrinis ensemble, 
kurio nariais yra pp. Nora Gir- 
gienė ir Salome Čerienė, duos 
koncertą Kine Arts Uldg. Beei
tai Hali salčj, 410 So. Michi
gan Avė., p. Wni. Lester ve
dant. Programas busjąs labai 
įdomus. Pradžia 8:15 valandą 
vakare.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
Į kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

ĮURNER BROS. CLOTHING (ĮO
S. Corner Roosevelt andHalsted St.

NEW YORK, VIGO (SPAIN) 
BORDEAUX

! OVERKAUTU i

ABIEM ANT NAUDOS.
Kas pasiųs pinigus dabar, 

tai Jus giminės dar gaus ant 
šaltų Kalėdų, o Jus gausite 
labai puikų, speciališkai pie
štų dėl Baltic States Bankos, 
kalendorį.

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

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų.

Priimame pinigus taupy- 
sąskaitoje už kuriuos 

priskaitant

Datkevičius pa- 8 valandą vakare. Ir esu 
girdėjęs, kad daugelis Chicagos 
ir jos. apielinkės lietuvių ren
giasi šitaip praleisti ir užbaigti 
Padėkavonės (Thaiiksgiving) 
dieną.

Visgi “Sylvia” reikėtų pa
matyti dėlto, kad “Birutės” 
perstatymai ne tankiai įvyksta. 
Sekantis perstatymas “Cukrinis 

I Kareivis" įvyks tik už keturių 
menesių, nors rolės jau išda- 

lintos. Ir “Birute” jokiu būdu 
DiC'gali tankiau pasirodysi veiu 
kaluose dėl to, kad ji nusista
čiusi prisirengti kuogeriausiai 
prie perstatymų, kad nereikė
tų suflioriaus, kad lošimas ir 
dainavimas butų Ikiosas ir na
tūralias. O tai padaryti ima il
gą laiką. Ir dėl to nebūna tan
kių “Birutės” perstatymų. Ka
da jie tik įvyksta, tai retas kat
ras nepasinaudoja proga pa
matyti juos.

North Side Turncr 
yra graži ir didelė, 
suvirs 1,200 sėdynių, 
tos ‘užteks.

“Sylvia” yra labai 
ma operete “Birutes” 
tymui 
'prastą progą pasirodyti ne tik 
dainavime, bet ir lošime. Aš 
esu nuo daugelio girdėjęs, kad 
jiems geriau patinka choro 
dainavimas ir veikimas, negu 
solistų, štai proga pasigerėti 
tuo, nes “Sylvijoje” choras 
daugiau dainuoja ir lošia, negu 
solistai. Ir kaip gražiai jie 
savo užduotis atlieka! Buvau 
repeticdjoise fparefitą ketvergą. 
Vienojo vietoje lošime, kur 
merginos pamačiusios kuni
gaikštį sr?cypia ir apspinta jį 
su visokiais klausimais, tai ne
tik per mane šurpuliai perėjo, 
bet ir kunigaikštis taip išsi-

Kas tai per šventė 
vonės (Thanksgiving) 
Kada ją švenčia ir

I tikslui? Lietuviams 
I apie šią šventę mažai 
dėl to, kad ji yra grynai amę>

I rikeniška šventė. Padėkavonės 
I (Thanksgiv)ing) diena švenčia
ma paskutinį ketvergą lapkri
čio mėnesyje. Paskutinis ket- 
vergas lapkričio šių metų pri
puola 29-toje. Šią dieną pir
ui ių pirmiausia šventė pirmieji 
ateiviai Amerikon padėkavo- 
jant, kad jiems gerai pasisekė 
(lasiekti Amerikos krantą. Šios 
šventės svarbiausias dalykas 
yra geri pietus iš didelių kala
kutų.

Bet pavalgius gerai ir trum
putį pasikalbėjus ir pasisvečia
vus vis dar lieka liuoso laiko. 
Ką jus veiksite, kaip jus pra- j 
leisite šį liuosą laiką? Aš nu-j 
sipirksiu biletą iš anksto ir va
žiuosiu pamatyti ir pasiklau
syti operetės “Silvia”, ktfrią 
“Birutė” statys North Side 
Turner Hali—820 N. Clark St.,

Tie Overkautai yra geriausių rųšių, geriausių 
materijolų kokius mes galėjome duoti pirmiau 
tokiomis žemomis kainomis.
Daugumas tų Overkautų yra garantuoti kaipo 
Skinners Satin. Jie visi yra naujausių stylių 
ir pattėrnų. Mieros dėl visų. ATEIKIT ANK
STI gausite pilnų pasirinkimų.

Kitos nepaprastos kainos Overkautų po 

$25 iki $75 .

laidotuve.se
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li&iuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

gando, kad negalėjo toliau sa
kyti savo žodžius.

“Birutė” turės speciales sce- 
nerijas, tinkamas žiburių ir 
šviesų efektus ir gera simfoni
jos orkestrą pritarti choro 
ir solistų dainavimui ir vaidini
mui. Biletus galima 
gauti pas “birutiečius”, 
j ienose i)’ kitose lietuvių 
gose. Pasimatysime ir
mai praleisime laiką Padėkavo- 
nės (Thanksgiv.ing) dienoje 
North Side Turner svetainėje 
prie 820 North Clark Street.

dabar 
Nau- 
įstai- 
links-

Iš visų kamiiij
Vakarienė su viščiukais ir 

šiuk®|isj—Nauja literatūra.— 
Gerinosi. — Telegramas ski
riasi su šia ašarų pakalne.

par-

pi jonams eit į jų šokius. Suuo
dė katinas lašinius.

♦ ♦ ♦

Eina kalbos, kad pono “Te- 
elgramo” jau amžis paisbaigęs, 
tik dienos velkasi. Buvo jam 
duota visokių iriasažų 'ir gy
duolių. Vieni jam siūlė, kad 
jis eitų tris kartus savaitei; ki
ti —kad kas dieną; o treti — 
kad visai nevaikščiotų. Jis pri- 
ėmė paskutines gyditoles ir su 
No. 36, gulsiąs į grabą ant am
žių. Jam net buvo rekomen
duotas, kaipo gydytojas p. St. 
Strazdas.

Esą jati užsidaręs amžiną 
itsilį “Telegramo” ofisas. Žmo
nės, kuriem neišmokėti pini
gai, labai susirūpinę. Sako, kad 
nori atstatyti jo sutvertoją p. 
Vilovičių. Jis sergąs.

Dabar manoma leisti kitą, 
panašų jam laikraštį, tik da ne
sugalvojo vardo. Jį leis: Gri
cius, Krukonis ir Kaulakis.

Gaila nabago, to musų “Te
legramo”. Jis daug iškentėjo: 
jis kriokė, kriokė—ir ant galo 
užspringo. ‘

3,500 METŲ ATGAL IR 1, 
ŠIANDIEN. PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU

t Liet. M. Apšv. Draugija rengia Bą-
Kuomet Jurgis Ebers iš- hų ir teatrą “Gyvi Nabašninkai” dvię- 

,’zx JU aktų komedija, Meldažio svet. 2242rado JO žinomą papyrUo 23rd PI., nedėlioj lapkričio 18,

Lapkričio 5 d., Keistučio 
spulkos name, Chicagos Lietu
vių Auditorium bendrovės di
rektoriai turėjo savo (mėnesinį

Veikiamoji komisija rapor
tavo, kad jau baigiamas kasti 
fiAidamentas. Jis butų jau už
baigtas kasti, jei kaimynai, ku
rių namai yra šalimai, butų 
pinniaus apsaugoję, ramsčiais, 
kad jų namai neįvažiuotų į Au
ditorium skiepą. Dabar tiems 
namams negręsia pavojus ir 
fundamento kasimas bus tuoj 
užbaigtas.

Buvo nutarta, kad bendrovės 
advokatas būtinai turi išgauti 
“blue sky law” iki sekančiam 
susirinkimui; nepadarius to, 
jis bus paliuositotas. Išgavus 
“blue sky law”, bendrovė reng- 
sis prie didelio vajaus pardavi
me šėrų.

Išrinkta specialė komisija, 
kuri lankys kitų draugijų* Su
sirinkimus, kad agituoti ir par- 
divneti bendrovės serus.

Vakarienės komisija pranešė, 
kad kasimo pamato vakarienė 
atsibus trečiadienį, lapkričio 21 
d., šv. Jurgio svetainėj. Vaka
rienė bus nepaprasta. Ten bus 
jaunų keptų paršiukų ir 
čiukų; saldžių ir karčių 
mų; oratorijų, muzikos ir 
nų.

Lapkričio 15 d., 4 vai ryte, 
užsidegė Star Shoe1 kompanijos 
krautuvė, 3235 So. Halsted St. 
Ugnis sunaikino veik visus če- 
verykus. Kai atvažiavo ugnia
gesiai, liepsna jau ėjo per abu 
galu. Išdegė lubos ir apsvilo 
sienos. Vis^s frontas išgriau
tas.

Apdegė viršutinis augštas. 
Sugadino rakandus ir padaryta 
daug nuostolių. P-no Oliševskio 
ofisas ir frontas sunaikintas ug
nies ir ugniagesių .

—Bubnis.

(surašyta ir suvyniota po- 
piera) Thebes, Egypte, 1872 
metuose, surasta, kad ten 
yra rankius medikališkų 
formulų apie 1552 prieš 
Kristų, kuris lyginasi apie 
dvidešimts penkis metus 
gyvenimo Maižiešiaus.. Gy
duolės tenai vartojamos 
daugiausiai žiedai. Taipgi 
yra ir šiandien, po 3,500 me
tų. Sudėtiniai Trinerio 
Karčiojo Vyno kuris yra 
padarytas iš karčių žiedų, 
šaknų ir žievių ir neturi sa
vyje jokių chemikalų. Štai 
kodėl jis nėra kenksmingas 
net ir labai silpnam skilviui. 
Jis išvalo žarnas, pagelbsti 
virškinimui, pataiso apetitą 
ir sustiprina visą systemą. 
Del. plaukų Papyros duoda 
formulą kuri yra labai žin
geidi: mišinys gaunamas iš 
arklio, hippopotamus, kro- 
kodilio, katės, gyvatės ir 
ebex. Mes nerekomenduo
jame to, mes turime daug 
ko geresnio šiandien, Trine
rio Liquid Shampoo kuris 
padaro plaukus žvilgančius 
ir gražius. Jus galite gauti 
visus Trinerio prirengimus 
pas jūsų aptiekorių. arba 
pardavinėtojų gyduolių, jei 
ne, rašykite tiesiai, Joseph 
Triner Company, 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

1923 m. Pradžia 7:30 vai. vak.
— Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, lapkričio 
18 d., 7:30 valandą vakare, Ray
mond Institute (816 W. 31 St.)

Prakalbos bus labai įdomios, tat 
visi yra kviečiami atsilankyti.

— Komitetas

gėri- 
dai-

Lietuviškas Šunim 
Burum

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Šiandie ir 
parapija rengia 
svetainėje prie 
gatvių.

rytoj, Tautiška 
balius savo 
35 ir Union

*
Juokų Ba-

* * *
Aušros Knygynas, 

Halsted St., aplaikė 
jos literatūros iš

So.3210 
daug nau- 

Lietuvos.
Svarbiausiais veikalais yra:
Organinė Chemija; Mažosios 
Lietuvos politikos veidrodis; 
Gairės, No. 4; Izraelio Vaikai, 
4 aktų drama; Odesėja; šiaip 
liai Meksikoje; Dėdės Tomo 
trobelė, abi dalys; Šėtono Ka
ralystė, dviejų vaizdų pasauli
nė tragedija; Ekonominio Ūkio 
Lstorja; Bažnyčios Istorija; 
Romuva; Išradėjai ir išradi
mai; Visa Lietuva; Politiškos 
Ekonomijos pagrindai; 
rystės teisės; Senovė ir 
ir daugelis kitų.

♦ * ♦

Lapkričio 11 d., Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėj, 18 ir 
Union avė., Draugystė Susivie
nijimas Brolių (Lietuvių” turė
jo balių. Publika susidėjo iš 
draugijos narių ir vietinių gy
ventojų. Kiekvienas narys tu
rėjo būti šiame baliuje, jei kiu
ris nebuvo, tai bus baudžiamas 
vienu doleriu ir už tikietą tu
rės užsimokėti. Jiems buvo 
išsiuntinėtos atviriutės ir tu
rėjo būt priduotos komitetui

« «
Ryloj “Didelis 

liūs” Mildos svetainėje prie 32 
ir Halštcd gatvių. Sukviesta 
gabiausdos spėkos—j uolkdariai. 
Pusė pelno skiriama Lietuvių 
Auditorijai. Ųl(3ug|a Bridg. 
Liet. Pas. ir Pol. Kliubas.

♦ ♦ ♦
Ar nori žinot, kaip pajaunėti?

Rytoj ateik į Mokslo Draugų 
paskaitas — Raymond Chapel 
816 W. 31 St. Kaip 10:30 vai. 
iš ryto. Paskaitą laikys Dr. A. 
J. Karalius.

* * *
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kliubas rengia šokius naudai 
Lietuvos Našlaičių, Auburn 
Masonis svet. 7832 So. Union 
avė., trečiadienį lapkričio 21 d.

—Raganius.

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

1789 S. Halsted St.
•’ - ----- 1 '■*

Mokslo Draugų paskaita.
Sekamą sekmadienį, lapkričio 18 

d., Mokslo Draugų paskaitų lankyto
jai turės progos sužinoti apie tokį 
dalyką, kuris labiausia kiekvienam 
žmogui rupi, būtent: ar yra galima 
prailginti žmogaus gyvybė, ar yra 
būdų organizmo pa jauninimui ?

Į tuos klausimus, paskutiniosiomis 
mokslo žiniomis apsišarvojęs, atsa
kymą duos Dr. A. J. Karalius. Savo 
paskaitai jis pasirinko tema žmogaus 
gyvybes prailginimas ir organizmo 
pajauninimas.

Tat sekmadienį 10:30 vai. iš ryto 
visi bukite Raymond Institute (816 
W. 31 St.).

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia balių, kuris įvyks sekmadienį, 
lapkričio 17 d., 7 vai. vak., V. Pie- 
karskio svetainėje 15709 S. Halsted 
Street*

Visi vietos lietuviai yra kviečiami 
į balių, kad smagiai praleidus vaka
rą. — Komitetas.

Mote-
Kalba

Draugija laisva, tautiška, pa- 
šelpinė; moka ligoje septynis 
dolerius savaitei

35 centai mėnesiui. Tu!rto tu
ri virš $4,000.00.

Nors daug yra laisvų pažiū
rų narių, bet vietinis dūšių ga
nytojas, kun. Albavičius, pra-

Duokles —•

pagarsino net tris kartus per 
pamokslą; jis liepė savo para-

Olszewskis jau atidarė 
ofisą kitur?

Kilęs Star Shoe kompanijoje 
(3235 S. Halsted St.) gaisras 
sunaikino ir p-nų Oliszevvskių 
ofisą. Bet p. 01iszewskis dabar 
jau turi atidaręs ofisą kitoje 
vietoje, bu'tent, 3241 So. Hals
ted St., antrame aukšte (ten 
kur yra p. Varkalos ofisas).

Bridgeporto Lietuvių Draugijų Su
sivienijimas rengia vakarienę su pro
gramų. Vakarienė įvyks lapkričio 21 
d. Švento Jurgio parapijos svetainė
je. Vakarienė prasidės 7 vai. vak.

Visi yra kviečiami atsilankyti, nes 
vakarienė rengiama Lietuvių Audito
rium? naudai. — Komitetas. •

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Roseland. — Draugijų delegatai 
palaikymui “Aušros” knygyno rengia 
vakarėlį, kuris įvyks lapkričio 17 d., 
7:30 vai. vak., Chas. Strumilo svet., 
158 E. 107 St.

Vakarėly bus tikrai lietuviški šo
kiai. Kviečiami visi atvykti.

— Komitetas.

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
Kam jie priklauso, tegul 

vyriausi j į paštą
pos. 
nueina 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobe j nuo Adams
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

916 
921 
938 
953 
956 
957 
958 
976 
977 
982 
984 
987 
992 
993 
994

Teatras ir Balius — rengia Liet. 
Teatr. Draugija Rūta No. 1 šeštadie
nį lapkr. 17, Meldažio salėj, 2224 W. 
23rd PI. Pradžia 7 v. v. — Scenoj 
bus statoma 6 aktų komedija “Grafas 
kaimiečio bernu”. Kviečiame'publiką 
gaudai atvykti. — Komitetas.

Vytauto 
raštinin- 
Reikalui

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

SLA. 174 kuopa rengia Fuller 
Park svetainėje (46 ir Princeton 
Avė.) prakalbas, kurios įvyks pir
madieni, lapkričio 18 d., 3 vai po 
pietų.

Dr. S. Biežis kalbės apie sveika
tos reikalus ir kaip nuo ligų apsi
saugoti. —Komitetas.

Roseland. — šokius rengia Auk
sinės žvaigždės LP ir P Kliubas 
nedčlioj, lapkričio 18 d., 7:30 valan
dą vakare C. Strumilo svet,, 158 E. 
1'07 St. —Komitetas

ATYDA DEL MUZIKANTŲ.
Visi lietuviški šokiai dėl beno 

ir orkestros dėl visų instrumentų 
ir pavieniai galite gauti pas 
zikos mokytojį.

V. NICKUS
11308 So. Indiana Avė., 

Chicago, 111.

MOTERŲ

mu-
REIKIA —

moterų sortavimui popierų 
atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.

Frances Hughes Co.
1405 W. 21 Str.

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

— Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 SU Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:80 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. —■ Organizatorius.

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų Auditorium Statymui, rengia va
karienę paminėjimui pradėtam sve
tainės pamatui kasti. Atsibus se- 
redos vakare, lapkričio 21 d., Šv. Jur
gio par. svet., 32ras PI. ir Auburn 
Avė. Bus gardžių užkandžių. Tiktai 
įžanga $1.00.

Kviečia visus Komitetas.

Dr-joe Lietuyos Ūkininko susirin
kimas įvyks sekmadienj, lapkričio 18 
d., Meldažio svetainėje, 2242 W. 28rd 
PI. 1 vai. po pietų.

Kviečiami atsilanyti visi nariai ir 
narės, taipgi norintieji prisirašyti.

— Valdyba.

Garfield Park Lietuvių vyrų ir mo
terų Pašelpinis Kliubas rengia ^uikij 
balių, subatoj, Lapkričio (Nov.) 17 d. 
1923 m*. John Engel’s svetainėje, 3720 
W. Harrison. Kviečiam visus atsilan
kyti, nes dalyvaus Gai*field Park vai
kų draugijėlė ir manom visi busit už
ganėdinti. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

L. S. S'. VIII Rajono Centro Komi
teto posėdis įvyks nedėlioj. Lapkričio 
18s d., 10 vai. iš ryto M. Kasparavi- 
čio name 3827 Archer Avė. pirmas 
augštas iš užpakąįiof . Visi VIII Ra
jono Centro Komiteto nariai nvalonė- 
ste dalyvauti poodyje, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui.

Rašt.W. Kasparaitis.

Bridgeporto L, P. Ir P. Kliubas 
rengia didelį Juoku Balių, nedčlioj, 
lapkričio ,18 d./ Mildos svetainėje, 
3138 So. Halsted pelno yra
skiriama Liet. Auditorium. Pradžia 
6:30 vai. vak Inžanga 35c ypatai.

n—r™
Cicero. — Lapkočio 18 d., 1 vai. 

po pietų, Cicerft Lietuvių Liuosybės 
svetainėje (14 st. ir 49 et.) įvyks 
susirinkimas reikaht sukūrimo mo
kyklos suaugusiems

Visi lietuviai ir I
kviečiami susirinkimai), kad išsprę
sti klausimą, ar mes mokysimės 
vien tik gramatikos, ar ir artime- 
tikos. — K. Yurijonas

D. L. K. Vytauto 1-ma Div. Raite
lių ant Bridgeporto laikys mėnesi
nį mitingą lapkr. 18 d., 1 
pietų, šv. Jurgio parapijos 
(32 PI. ir Auburn Avė.)

Visi nariai ateikite laiku, 
rime daug svarbių reikalų, 
t — Rašt. S. Kunevičia.

ietūtaitės esate

vai. po 
svet.

nes tu-

Liet. Teatrališka Dr-ja Šv. Marti
no laikys mėnesinį susirinkimą Šeš
tadienį, lapkričio . 17 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio parapijos svetainė
je, (32 nl. ir Auburn Avė.)

Visi nariai pribukite laiku. Turi 
me svarbių reikalų.

—4? Kilevičia, rašt.
■J •

A. L. T. Sandaros 23 kp. rengia 
vakarą nedėlioj, lapkričio 18 d. 7:30 
valandą, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Avė. Kalbės S. Kodis ir kun. 
P. P. Zalenka, dainuos Sarpalius ir 
Čepaitis, taipjau dalyvaus Bijūnė
lio mokytojas Sarpalius, o A. Ru- 
giutei vadovaujant bus klasiniai šo
kiai. Po programų bus šokiai. Kvie
čia atsilankyti —Komitetas

Lietuvių Moksleivių Susiv. Ameri
koje Centro valdybos ir 2 kuopos 
susirinkimas, kuris pripuolė laiky
ti šią subatą, tapo perkeltas iki 
ateinančios šubatos, lapkričio 24.

Tatai Centro valdyba prašo vi
sas komisijas prirengti susirinki
mui raportus ir pagamintus agi
tacijos laiškus sykiu priduoti.

—C ir kuopos valdyba.

ASMENŲ MOJIMAI
Aš JONAS BRAZAS pajieškau 

pusbrolių Adomo ir Tadeušo Brazų 
ir puseseries Elenos Bružaitės, Švė
kšnos valsčiaus. Meiželių sodos. Tu
riu labai svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti ar kas žino pranešti už 
ką busiu dėkingas.

Jonas Brazas,
324 N. State St., Westville, III.

Antanas Skuczas noriu pa
simatyti su savo pažįstamais ir 
savo tėvu Motiejų Skuczas. 
Meldžiu atsišaukti. Aš esu iš 
Lietuvos Pakeklio kaimo. Pra- 
neškit Naujienoms Box 276.

PAJIEŠKAU savo puseseries Onos 
Kanapkiutės, po vyru Dambraus
kas. Girdėjau, kad mirė jos vyras; 
dabar ji vėl žcnota su kitu vyru. 
Suvalkų rėd., Vilkaviškio pavieto ir 
Torieliškių kaimo. Norėčia su susi
rašyti ar susieiti, nes turiu svarbų 
reikalą; meldžiu atsišaukit ant šio 
adreso: A. J. Z.

2511 W. 45 PI. Chicago, III.

OLGA BRUNZA jieškau savo te
tos ir krikšto motinos, Katrynos 
Margaitienės po tėvais Gustaičiu- 
tčs'. Girdėjau, kad gyvena Denver, 
Colorado. Malonėkite atsišaukti, 
nes turime' svarbų reikalą. Taipgi aš 
Olga Brundza užprašau ant savo 
vestuvių, kurios atsibus seredoj, 
lapkričio 21 d., 7 vai. vakare šven
to Antano bažnyčioje, 1,5 ir 49 Ct. 
Cicero, III. Visus širdingai užprašau 
atsilankyti aš Olga ir tėvukai Brun- 
dzos.

4730 W. 13 St., Cicero, III.

JIEŠKAU Juozo Tupio. Paeina 
Mažeikonio kaimo, Pakruojaus vai., 
šiaulią apsk. Prieš karą gyveno 
{Ilinojaus valst. Meldžiu atsišaukite 
arba kas žinot praneškit.

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

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS, partneris su 

^W,000 įJgarage biznį. Gali
ma pirktr netik biznį bet ir 
namą.

Tel. Roosevelt 2148 
Charly

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfl

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.4

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

MOTERIMS' PRANEŠIMAS!
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, 

nėriniams, sveteliams ir pančiakoms, 
už matką: 25c., 35c. ir 44c. Visokios 
rųšies marškoniai siūlai dėl mezginių 
ir siuvinių, kaina už 250 jardų 10c. 
Parduodu moterims ir merginoms šil
kines pančiakas. Meldžiu nepraleisti 
progos, nes pas mane daug pigiau už 
gerą tavprą, negu kur kitur.

Kreipkitės po antrašu:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

504 W. 33rd St., tarpe Parnell ir 
Normai Avė., 1 lubos.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS rendai, šviesus, 

šiltas ir švarus, prie mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio. 
Kambaris ir valgis 8 doleriai 
į savaitę. Kreipkitės (1 lubos 
prieke), 3534 Parnell Avė.

KĄMBARIS rendai vaikinui 
arba merginai. Gera vieta; gei
stina kad ir norintieji kamba
rio butų švarios ypatos. Kreip
kitės :

3342 So. Halsted St.

RENDAI ruimas vyrui ar 
merginai. Su valgiu ar be val-j 
gio. Ruimas geras ir švariai už
laikomas. Kreipkitės:
3255 So. Union Avė., 2 lubos

1
RENDAI ruimas 2 ar vienam 

vyrui. Ruimas švarus ir gerai 
užalikomas; gera vieta dėl gy-- 
venimo. Kreipkitės:

819 W. 34th Place.
2# lubos užpakalis

RENDAI šviesus 4 ruimai ir 
patogus gyventi su šeimyna.

Kreipkitės:
P. Matthys

832 W. 37th St.

KAMBARYS ant rendos dėl 
dviejų ar vieno vaikino. Kamba
rys šviesus, iš fronto; elektri
ką, maudynės. Atsišaukite 2931 
Emerald Avė., 3-čias augštas.

Tel. Victory 0854

PASIRANDAVOJA kambarys prie 
mažos šeimynos, Bridgeporte (be 
valgio). Kambarys įrengtas dėl dvie 
jų asmenų, visi parankumai: mau
dynė ir tt. Asmens turi būt blaivus 
ir švarus; geistina mylinti muziką. 
Atsišaukite “Nauj.” Bridgeport sky

rių 3210 So. Halsted No. 51

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario prie mažos 

šeimynos geistina, kad outų vaka
rais apšildomas ir valgį pagamintų. 
Netoliau kai pusė valandos vaz. 
į miestą darban. Praneškit laišku. 
1739 So. Halsted Str. L. D. Stalaitis

ISRENDAVOJIMDI
SURFACE 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

RENDAI Storas su gyvenimo 
ruimais. Geras ane kok’am biz 
niui. Ant bizniavos gatvės. 3552 
So. Halsted St. Kreipkitės

748 W. 35-th St. 2 luhos

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 Avė., 

Roseland

REIKALINGA moteris už 
virėją į restoraną. Jeigu ir ne
daug patyrusi, vistiek atsišau
kit greitai. Gera alga.
1306 So. 48th Avė., Cicero, III.

reikia darbininku
 VYRŲ

REIKALINGAS pirmarankis 
arba antrarankis dičonos kepė
jas. Atsišaukite:

Naujienų ofisai)
1739 So. Halsted St. Ęox 374

REIKALINGAS
BUČERIS, 

knygvedystę.
Atsišaukite:

Naujienos, 1739 
Box

■9 0

kuris moka ir

S. Halsted St.

REIKALINGAS ANTRARAN- 
KIS BEKERIS PATYRĘS 

SĄVę DARBE.
Atsišaukite:

3300 Emerald Avcnue.

Reikia — s i
Selesmano. Mes turime vietą mu

sų pardavinėjimo departamento / 
vikriam, energingam ir ambitingani 
vyrui, butų gerai kuris turi parda4 
vinūjimo patyrimą, bet nebūtinai reikalinga, rui. Turi 
matykit su 
York Life 
West Sidc 
Side Trust

Roosevelt Road and Halsted Str.

bet nebūtinai 
Gera proga geram vy- kalbėti angliškai. Pasi- 

Mr. D. H. Bailey, Ncw- 
Insurance Company 

Skyrius, 2 augštas, West 
and Savings Bank Bldg.,

REIKALINGAS pirmarankis 
bekeris, kuris moka kepti vi
sokią duoną ir keksus. Darbas 
pastovus ir geras užmokesnis.

Kreipkitės:
658 W. 35th St.

REIKIA draiverio-selesmano, 
pardavinėjimu) distelioto van
denio į aptiekas. Alga ir nuo
šimčiai. Gera proga jei turite 
savo troką.

Polar Water Co.
1011-13 Webster Avė.

REIKIA vyrų į pirtį. Nuola
tinis darbas, gera mokestis. At
sišaukite :

Douglas Baths 
3516 Roosevelt Rd.

REIKIA kriaučių; operato
rių prie mašinų ir moterų kau
tų beisterkų. Atsišaukite pane- 
dėly į darbą.

Palionis ir Arlauskas 
2422 So. St. Louis Avė.

REIKIA tuojau jauno 
žmagaus su Ford karu. At
sišaukite: Naujienų Kon- 
testo Dept. Manageris, 1739 
So. Halsted St.

REIKALAUJU ženotos šei
mynos, ant ūkės, darbas ant il- 

?gai ir geras mokesnis. Patyri- 
!mo nereikalauja. Netoli Mil- 
* waukee. P. MAŽEIKA, Port 
Washington, Wis., R. 1.

f

Domikas Mikolas 
Gunbut Frank 
Kamrietis John 
Linkus Povilas 
Maselka Klimens 
Miką Frank 
Mineika Jozapas 
Shimkus Stanley 3 
Sipovich B 
Spetila Juzapas 
Straksiu Raimudai 
Sutinckis Juozas 
Valentynovic R 
Vaitkaiti Mrs Anieli 
Visockis Jonas

997 Zaweckis B A

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų L

8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia* visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

The Hyde Park High School Pa- 
rent Teacher Association will hold 
a Rummage Sale on November 20, 
21, 22, at thei Grant Memorial A. M. 
E. Church Cor. 46-th St. and Evans 
Avė. The proceeds will be devoted 
to helping deserving, students 
trough high school vvho otherwi.se 
would be unable to continue thcir 
studies.

iSreRdavojmi

NAUJA LIETUVIŠKA KOLIONI- 
JAU! $60,000 namas bus užbaigtas 
statyti 15 balandžio 1924. Pietų Ry
tinis kampas 63-rd ir Sacramento 
Avė. Bus dėl išrandavojimo 4 krau
tuvės ir ofisai. K. Dagis, 

3313 So. Halsted St.
Tel. Yards 1868.

REIKALINGAS bučeris, ne
reikia didelio patyrimo. Darbas 
ant visados.

Atsišaukite:
10839 S. Michigan Avė.
Roseland, Chicago, III.

iSrendavojimdi

______  jelpti sulaukė is Kauno nuo
,j Globos Komiteto didelią 

skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
ruodžio 2 d. Mildos svet.,

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba,' šeštadie- 
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos 
svet., 3140-42 S. Halsted St., Chicago, 
III. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skirimas Lietuvos universiteto 

1 reikalams. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestrą vadovaujama Grušo.

South Chicago. — Plieno liejyklų 
darbininkų masinis mitingas įvyks 
lapkričio 19 d., 8 vai. vak., Moose 
Hali (92-nd ir S. Chicago Avė.)

Mitingą rengia Executiye Council 
of National and Interbątrdnal Orga- 
nizations in the Steel Ihdustryp,

Kalbos bus laikomos kaip anglų, 
taip ir svetimomis kalbomis

Lietuvių Moterų PaŠelpinės Drau
gijos susirinkimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 18 d. 2 vai. po pietų, 
Mark White Sųiiare svetainėje.

Narės malonėkite susirinkti lai
ku, nes turime daup svarbių rei
kalų. —Valdyba.

otherwi.se


NAUJIENOS, Chicago, Dl. šeštadienis, Lapkr. 17, 1923

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME i NAMAI-ZEME
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris. Darbas pastovus, sąlygos 
geros.

Atsišaukite:
4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA ice cream 
pąrlor Delicatessen cigarų ir 
cigaretų štoras. Senas biznis. 
Turiu parduoti greit ir todėl 
parduosiu pigiai. Frank Rad- 
zius, 1734 S. Union Avė. .

RAKANDAI
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 deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI kriaučių, va
lymo ir prosinimo šapa, geroje 
vietoje, lysas 2 metams, garu 
šildoma. Turiu parduoti tuojau. 
Atsišaukite vakarais.

753 West 35-th Str.

PARDAVIMUI rakandai dėl 7 kam
barių. Turi būt parduota tuojau. 
Pigiai. Skuriniai ir velour, 3 kar
petai, fonografas, valgomo kambario 
setas, miegamo kambario setas, 3 
liampos ir t. t. Visus sykiu arba da
limis. 1630 No. Humbold Blvd., 1 
flatas.

ARBATOS ir Kavos krautuvė par
davimui. Geri visi rakandai 4 rui
mai gyvenimui. Rendos į mėnesį 
$30.00, elektra, maudynės, už cash 
pigiai nupirks, arba mainysiu Cattege 
ar bungalovv.

623 W. 47th St.
Tel. Boulevard 6323

PARDAVIMUI 4 ruimų ra
kandai, norinti ir tuose pačiuo
se kambariuose galės gyventi. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Daiktai visi geri. 
4550 S. Westem Avė., 3 lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir vi 
šokių smulkmenų krautuvė vie 
na ant viso bloko. Randa pigi 
3 kamb. gyvenimui. Kreipkis.

717 W. 21-str Place

RAKANDAI 5 ruimų parda
vimui, 3 kavalkų setas; viktro- 
la, karpetai. Visi daiktai geri. 
Turiu parduoti greitai ir pigiai. 
Parduosu po vieną ar kartu.

822 W. 37th PI., 2 lubos.

PARSIDUODA grosernč ge
roj apielinkėj visokių tautų ap
gyventa. Priežastis pardavimo 
—noriu išvažiifoti kitur.

3122 S. Halsted St.
Klauskit Juozas Bružas

50 NUOŠIMČIŲ GRYNŲ ĮPLAUKŲ 
Išimant visas išlaidas ant invest- 

PinlOU bus tam kas nupirks 
šitą Aukštos Klesos naują mūrinį 

buildingą. 5 didžiausi flatai po 
11, 9 ir 5 didelius kambarius po 2 
maudynes kožname flate, kieto me
džio ir mahogany trimingai ir pui
kiausi vėliausios mados įtaisymai, 
apšildomas garu, teipgi muro gara
džius 4 automobiliam įtalpos, piet- 
vakarynėj daly Chicagos ant didelio! 
bulvaro. Rendos $8,000 i metus 
nuo ateinančio Mojaus bus $9,000 
rendos metams. Skolos $20,000. Iš I 
priežasties savininko mirties grei
tu laiku narduoda tik už $40,000, 
su $10,000. įmokėjimu, tokis na
mas tikrai yra vertas $50,000 sulig 
rendų įplaukoms. Nepraleisk pro-1 
gos atvažiuok ir pamatyk

J. Zacker, 
JOHN J. LIPSKI and CO

4650 South Western Avė.
PARDAVIMUI pigiai naujas mu

ro namas Marcmette Manor, 2 fla
tai 5 ir 6 kambariai, kieto medžio 
trimingai, vėliausios mados įtaisy-1 
mai steamu apšildomas, garadžius { 
2 automobilių įtalpos, lotas 30x123.1 
Greitu laiku parisduoda tik už $13,-1 
850 su $5000 įmokėjimu. Renda 
$1,800 metams, pamatyk greit J. { 
^ciclccr* I

JOHN J. LIPSKI and CO 
4650 South Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai puikus biz-Į 
niavas kampas 2 lotai 48x125 pėdui 
ant 70-os ir VVestern Avė. gera vie
ta Drugštųriui ar bile kokiam biz
niui. Kaina tik $7,500, ateinanti I 
pavasarį tikrai bus vertas $12,000.1

JOHN J. LIPSKI and CO
4650 South Western Avė. |

GERIAUSI NAMŲ PIRKINIAI!
PARDAVIMUI geras 2 augštų me

dinis namas 2 flatai po 4 kamba
rius; randasi ant Bridgeporto lietu
vių apielinkėje; kaina greitam par
davimui $3,200; reikia pinipais tik 
$1,200; kitus lengvais išmokėji
mais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na- 
Imas 2 flatai po 6 kambarius; gasas 
{elektra, maudynės ir cementuotas 
skiepas; randasi ant Bridgeporto 

| lietuvių apielinkėj’e; ’kyiina $9,01X1; 
reikia pinigais $4,000; kitus ant 
morgičio.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas 2 augštų 2 fletai po 6 puikius 
vėliausios mados kambarius; pir
mam flatui karštu vandeniu šildo
mas; statytas šią vasarą pagal nau
jausios mados; randasi Brighton 
Parke lietuvių apielinkėje netoli 
lietuviškos bažnyčios; kaina $14,- 
000; reikia pinigais $6,000; kitus 
ant morgičio lengvais išmokėji
mais.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 4 kambarius; 
statytas apie 6 metai atgal; ran
dasi Brighton Park lietuvių apielin
kėje; kaina $4,000.

Norėdami pamatyti minėtus na
mus atsilankykite diena ar vaka
rais pas: 
BRIGHTON REALTY COMPANY,

J. Yushkevvitz, vedėjas, 
4034 Archer Avė., prie 

Californra Avenue.

reikia pinipais tik 
lengvais išmokoj i-

NAUDOKITĖS

PARDAVIMUI parlor setas; pi
giai; tik 2 mėnesiu vartotas. Ir 
Fordo karas. Priežastis pardavimo 
—liga. Atsišaukite nedėlioj visą 
dieną.

2017 West 18-th St.

TURIU parduoti savo gražia 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$70.00. Tel. Armitage 1981 
2502 W. Division St. 2 flatas.

PARSIDUODA bizniavus namas, 1 
štoras, 2 flatai 7-4 kamb.. garadžius 
ir lotas sale; kaina $12,000. imokė- 
įimas $5,000. Randasi ant Halsted 
gatvės arti Garfield Blvd.

RETĄJĮ atsitinkanti proga! 
parsiduoda 2 augštų namas 2 
flatai po 5 kamb.’ elektros švie 
sa, gasas, maudynes, beizmon- 
tas ir kiti patogumai. Namas 
randasi Soutbsidėj puikioj apy
linkėj. Greit parsiduos; kaina 
maža, tik $6,900. Kreipkis greit

\Valter Yurkeviče 
2423 W. 63 Str.

AUTOMOBILIAI

I ARDAVIMUI arba mainymui bu 
'ernė ir grosernė. Biznis gerai iš- 
lirbtas. Mainysiu ant geros groser- 
nčs arba delikatesen krautuvės su 
namu arba be namo. Kreipkitės i 
Naujienas laišku, 

1739 So. Halsted St. Box 371

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas 6 po 5 kamb. su garu (steam) 
apšildomas, aržuojiniai trimingai, 
beveik naujas, kaina $28,000, 
kčjimas $7,000 randa $4.8000, 
dasi Woodlawn apielinkėj.

įmo- 
ran-

flatų

PROGA DARBININKUI

PARDAVIMUI Case touring ka
ras, 5 pasažierių, 1'924 modelio. Tu
riu parduoti iš priežasties biznio 
padėjimo. Važinėtas tik 2,500 mylių 
Kainavo $2,025. Atiduosiu už $1,300 

Mr. Manning 
7054 So. Halsted Str.

PARDUODU gerą Ford tro 
ką. Naujas motoras įdėtas 1923 
metais. Parduodu labai pigiai; 
noriu parduoti greitai. Atsišau- 
kit greitu laiku Vilija Garage, 
4642 So. Western Avė., Chicago 
‘ PARDAVIMUI Ford touring 
karas, 1923 modelio. Atiduosiu 
už $300.

Wolter Wident 
1743 W. 47 St.

Tel. Yards 6066.

BARGENAS!!! Pardavimui grose
rnč ir bučernė, naujas ice box, le- 
lų mašina, 2 Toledo vogos, 1 flat 
form1 vogos, 1 bulvių vogos, mėsai 
neįlįs, kavos ir mėsos inalikas, viso
je įrankiai, cash ir McCasky re- 
zisteriai. vieno tono Fordas t rokas. 
Kaina $3,500. Krautuvė 28x60, kar
du vandeniu šildoma, 6 ir 4 kam
bariu flatai, 2 karų garadžius. 3 
metų lysas. Savininkas, 2400 St. 
Charles Rd., Bel)wood. III.

Phone Bellvvood 1920

PARSIDUODA mūrinis 2 
namas, 7-6 kamb. su garu (steam) 
apšildomas, aržlicRin’iai trimingai, 
elektra, vanos, cementuotas skie
pas. Kaina $11,500, įmokėjimas 
$4,000. Namas randasi South Si- 
dėj.

IR ŠIAIP turime didelį pasirinki
mą mažų ir didelių namų, lotų ir 
biznio namų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
2423 W. 63-rd St. Chicago, III.

Tel. Prospect 4345

Savininkas beveik aukaus greitam 
pirkėjui 6 kambarių bungalovv, gera
me padėjime, elektra, vanos visi 
įtaisymai ir apmokėti. Tikras bar
genas! Kaina $3,500, įmokėti $1,500, 
ant kitų morgičių.

Taipgi puiki 8 kambarių rezidenci
ja Chicago Lawn lotas 37^x125, visi 
įrengimai ir apmokėti. Kaina $4,250, 
pinigais arba išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Huston, lemozinas 7 pasažierių, la
bai geram stovyje, parsiduoda pi
giai arba mainysiu ant touring ka
ro.

Taipgi parsiduoda kietų 
šildomas pečius.

Joseph Milauskas, 
1730 So. Union Avė.

k 
anglių

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui automobilius Haynes sedan, 5 
pasažierių, 1923 metų, gerame sto
vyje, kaip naujas, važiuotas 5000 
mylių. Teisingas pasiūlymas bus 
priimtas. Priežastis— savininkas 
serga.

šaukite Pullman 0019

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLU

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var
gonai “Orchestrą”, — 2 Power 
Moving-Pictures ;mašinu»—pil
nas įtaisymas, pigus ir ilga* 
kontraktas rendavimo. Biznis
senas ir gerai išdirbtas. Turi
būt parduotas greitai, šaukite:

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Str,

Tel. Yards 6894

EXTRA DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė viso
kių tautų apgyventa. Daugiausiai 
lietuvių. Randa pigi“. Penki kamba
riai dėl pragyvenimo užpakalyje Sto
ro. Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos. 1505 So. 49th Court, Cice
ro, III.

PARDAVIMUI (Delicates- 
sen), ir visokių kitokių mažmo
žių krautuvg. Gera vieta, ruimai 
gyvenimui. Parduosiu pigiai tai 
yra gera vieta Lietuviui.

8308 So. Halsted St.

Pardavimui pekarnė sp na
mu. Keptu’vė gerai įrengta. Ke
pama visokia duona ir keksai 
ir geroj biznio vietoj. Išvažiuo
ju į Lietuvą. Turiu parduoti 
greitai ir pigiai. Kreipkitės. 
1637 N. 13-th Avė., Gary, Ind.

KLAUSYK! NEUŽMIRŠK!

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE . 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clabk St. Room 510

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, gerai apgyventa vie
ta, pardavimo priežastis dėl 2

4201 Maplewood Avė.

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir kitokių visokių smulk
menų, sena ir išdirbta vieta, 
biznis visados gerai yra daro
mas. Priežastis pardavimo svar
bi. Kreipkitės, 834 W. 33rd St.

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

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė, lietu
vių kolonijoj; biznis išdirbtas 
cash. Gera proga dėl lietuvio; 
savininkas svetimtautis. 10802 
3. Michigan Avė., Roseland, III.

Tel. Pullman 7896

PARSIDUODA kendžių, ta
bako, cigarų ir visokių minkš
tų gėrimų krautuvė už visai 
mažą prekę $450.00. Yra daug 
daugiau vertas. Priežastis 
sutikimas partnerių.

2700 So. Wallace St.

ne

PARDAVIMUI krautuvė, pi
giai. čia yra kendės, cigarai, 
ice cream, ir t. t. Viskas gerai 
įrengta, 1 pool stalas.

Atsišaukite:
1007 W. 19th St.

BUČERNĖ ir grosernė ant 
pardavimo. Geras listas.

Atsišaukite: • * 1
4104 So. Campbell Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Renda tiktai $16 į mėnesį; su 
gyvenimui kambariais; lysas ant 3 
metų; priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

3508 So. Wood Str.

Pirksi tuos namus, uždirbsi len- 
vai pinigų ir daugel

28 flatų namas, ant 63-os ir Jack
son Parku. Kaina $70,000, įmokėti 
tik- $10,000.

18 flatų namas arti Washington11 : v;rx,u 7^X17^^^- 
irko. labai tferas ir tvirths namas. .1'*41 viisui, anie n SKiepas.

Inmokėjimas 4 mentinė ėla. Kaina $5,500. 3215
Parnell Avė. Tel. Republic 2880

BARGENAS. Pardavimui 2 
, augštų namas. Yra bučernė ir 7 
j kambarių flatas užpakaly, 2 fla- 

parko, labai geras ir tvirtas namas,!1“1 V.1ISU1’, a™c. ir plepąs, ue- 
nešantis gerą rendą 7 
tik $8,000 arba mainysiu ant maže
snio, loto farmos ir cash. į

6 fliatų namas po 6 kambarius 
prie pat Jackson parku. Kaina ste
bėtinai žema tik $27,500.

4 flatų namas, arti Jackson park 
po 6 ir 7 kamb, nešantis didelę ren-1 
dą. Kaina tik $23,000

2 fialų namas, arti Jackson Park vandeniu šildoma, 2 garų ga- 
po 6-7 kambarius; 2 karų muro ga
radžius naujas kaina $14,500

()VERTOWN-KELLY 
6313 Dorchester Avenue

Tel. Fairfax 2439 
Klauskite Mr. Slonks

PARDAVIMUI biznis ir 2 au
gštų mūrinis namas, su 2 fin
tais viršui. Gasas, eelktra, vana, 

'krautuvės su 6 kamb., karštu

radžius, geras biznis, grosernė 
| ir delikatcsen. Viskas cash, gera 
vieta geram žmogui, gera apie- 
linkė, 3700 So. Honore Str.

ISUSTOK MOKĖJĘS RENDA!
PARDAVIMUI nauja 6 kam

barių mūrinė bungalow, 2 karų 
garadžius ant kampinio loto.

PIRK šitą 2 augštų mūrinį namą Labai gražus namas, išmokėji- 
šildomi, elektra, glasas, maudynės,f mais, 64 Place ir Hanihn Avė. j 
cementuotas beizmentas; 2 karų Phone Republic 8373 ir 6551 
muro garadžius namas veik naujas, i 
randasi South Sidėj. Priverstas esu - ----------------------
parduoti greitai. Kaina tiktai už ----------
$12,800. Vertas yra $15,000. Dalį 
reikia pinigais įmokėti, likusius norintiems didelę vietą įsigyti kaip rendą mažais išmokėjimais. v ..... .

Agentų nereikalauju.
Atsišaukite:

2423 W. 63 Street
Telefonas Prospect 4345

2-4 KAMBARIU mūrinis moderni
škas namas, skiepas ir attic, Brigh
ton Parke. Parduosiu arba mainy
siu į 2 flatų medinį narną, šio namo 
kaina $10,000.

A. J. Kodykovvski, 
4265 Archer Avė. atdara nedCiloj

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, da
lį pinigais, kitus ant išmokėjimo. 
Atsišaukite.

C. Yuska, 6636 Michigan Avė.
Po 3 vai. po pietų.

NEPRALEISKITE geros progos. 
Kas mylit ant tyro oro gyventi, 
Naujas namukas 4 dideli ruimai, 9 
pėdų beismentas. Viškose irgi gali
ma ruimas daryti, Elektra, fornice 
apšildomas. Garadžius 18x18 pėdų. 
Turiu parduoti greitai L * 
Vieta: 5523 So. Wisconsin Avė. _ 
blokai iki Summit pusė bloko nuo 
Archer Avė. Kreipkitės pas savinin
ką.

3249 So. Union Avenue 
Pirmos lubos užpakaly.

PARDAVIMUI, štai kur bargenas, 
.....VKI.l VUUVI\. VlCiq SU

mažu tauri tahi, kur gyvulių gali lai
kyti. Tik pagalvok drauge, kiek 
gali uždirbti su Kiaušiniais ir su 
Pienu? Savininkas, parduodu na- 
nas naujas 5 ruimų, beismentas, 

i Barni-garadžius muro 8 lotai 30X- 
133 kožnas, daug stako, paaukautu 
už $2200 cash, arba lotą priimsiu 
kaipo dalį, ši vieta prie Kazimieri- 
nių kapinių, veikite greitai, Agen
tų nereikia

J. G. 10330 South Turner Avė. 
Mt. Greenvrood, III.

4 flatų namas, mainysiu ant far- 
mos, loto, bučernės. arba ant kito 
gero biznio. Namo Kaina $6,750.

Pašaukite Lafayette 5107

ĮMOKĖDAMAS $300
Nupirksi 2 pagyvenimų namą. Ren
dos neša $75 į mėnesį. Kaina $7,500. 
Priimsim į mainus lotus, automobilių 
arba bile kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St.

Phono Boulevard 9641

NAMAI-ZEME

Atsišauk tuojau:

ADAM MARKŪNAS

BBIGHTON PARK

vai

kambariu fla- 
toiletai, 80 pė-

$4150

800

Tavo Mylimiausis Turtas!

Moteris, šeimyna ir Namai.
Jie reiškia daugiau už viską 

dėl kiekvieno. Tie trys dalykai 
rišasi sykiu. Kurie ne vienas ne 
pilnas be kito.

Jeigut neturi naujo namo, 
nustoji labai didelį patenkinimą 
savo gyvo.rime; bet tavo mote
ris ir vaikai atjaučia tą skur
dą daug-daugiau negu tu pat
sai.

Savo namai gražioj ir nau
joj vietoj yra linksmybės so
das. Kur patenkinimas visados 
bujoja.

Tavo šeimyna nori savo na
mą! O gal turi per mažai pini
gų? Netrotyk vilties! Kreipkis 
pas mus, o mes parodysim kaip 
ir su mažai pinigų įsigysi sau 
namą.

First National Bank Bldg.
58 W. Monroe St.,

Telefonas Randolph 7400 
Chicago, III.

1 2 augštų medinis, 2-4 kambari 
tai, gasas, .elektra ir 
dų lotas. 
Bargenas
2 augštų, mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, aržuolo trimingai, viskas moder
niška. Specialė
kaina ■ wUU.U
3 augštų mūrinis 6 flatai, aržuolo
trimingai, garu šildomas, atneša $345 
į mėnsį rendos, 46 pėdu lotas.. pini- 
Bargenas' ^'—.$28500 
3 augštų mūrinis, 2-9 ir 1-8 kamba
rių flatai, ęaru šildomi, rendos atne
ša į mėnesi $245, reikia pinigų tik 

bargenas $13500
2 augštų ,mūrinis. 2-6 kambarių fla
tai, pinigų reika tiktai $1800. Extra 
didelis bar- CtldJA
genas

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

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

ĮSIGYK —. ŪKĘ — TUOMET 
nebijosi bedarbes ir blogų laikų.

80 akerių juodžemio su moliu 
tarpe Waukegano, III. ir Kcnosha, 
Wisc. su budinkais ir viskas. 80 
akerių Michigano valst. netoli Chi
cagos. Mūrinis 10 ruimų namas vi
sai prie miesto Covert. 10 karvių, 
4 arkliai, 100 paukščių, 
fruktų. 6— ŪKĖS ‘ 
valstijoje nuo 4 iki 120 akeri

7 akeriai 
Wisconsino 

ų už 
gana prieinamą kainą. 320 akerių 
įMontana valstijoje, netoli Standard 
Oil kompanijos aliejaus laukų,, čia 
geras pirkinys dėl pinigų uždirbi 
tno ir dabar parduosime, gana pri
einama kaina tik už $5500. Išmai
nyk savo namus, lotus, arba auto
mobilius, ant ūkės dirbk pats sau 

MARTIN’S REALTY CO.
321 Milwaukee Avė. 

Kenosha, Wis. atvažiuok arba rašyk

ŽIŪRĖK Į ŠITA DIDELI / 
BARGENA!!

Ant South Sides. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, tai gali pirkti 4 
fialų mūrinį naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
padaryta pagal naujos mados. įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais išmo
kėjimais. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui. Lafayette 
1970.

irių tele- 
Lafayette

ir pigiai. I
i Avė. 3

SUSIPAŽINK SU MUMIS!!! Ka
da nori lengvai daug pinigų uždir
bti šimtai augčiausios rūšies namų 
dėl jus pasiskirimo; visokio didu
mo apilinkėj, Jackson Park ir So.- 
Shorc. žemos kainos, priimtinos iš 
lygos maži įmokėjimai.

OVERTOWN-KELLY
6313 Dorchester Avė. Fairfax 

Klauskite Mr. Slonksį
2439

BARGENAI pas Kučinską. Garad
žius $19,000. Įmokėt $8,000. Randos 
$611 į mėnesį. Poolruimis, įplau
kia $65 į dieną. Mur. namas 6 fl.; 
$29,000. Rendos į mėnesį $460 įmo- 
kėt $8000 Mur. namas 5 fl. $22,000, 
Randos į mėnesį $284. Ir daug kitų 
pigių namų pas

T J .Kučinską.
3210 So. Halsted Str

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

NAUJOS SODYBOS 
-2-5 akru traktai

Prie Dovvners Grove prie ce
mentinio keįio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius lotus. Geras
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 mimitų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus
$10 į mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St., 

Room 40, Main 2043

po

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

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

PARDAVIMUI medinis namas 2 
augštų 4 ir 5 ruimai, vienam auto
mobiliui garadžius. Viskas gero,“ 
tvarkoj. Elektra, maudynė ir 2 rui
mai ant viršaus. Kaina $5 00') tik 
$2000 cash, kiti lengvais išmokėji
mais.

F. GEDUTIS, 
5315 So. Emerald Avė.

PAGALVOKITE
$500 TIKTAI $500 

ĮMOKĖTI
5 kambarių nauji cimentinių blok

šti bungalow. Pastatyti ant 50x121 
pėdų loto. Randasi 3 mylios į Wės 
tus nuo Kedzie Avė. prie Archei- Avė. 
karų. Kaina $5750. $500 įmokėti
kitus lengvais išmokėjimais. Atsi
minkite ten gyvendami^ tamstos gali
te laikyt karvių ir vištų ir tuomi da 
ryt gerą pelną.

Matykite
J. PAKALNĮ 

PEOPLES REAL ESTATE CO. 
4338 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų ma
rinis namas, 2-6 kamb. flatas, 
1-5 kamb. flatas, Kaina $9,000 
greitam pardavimui. Randas1’
2412 So. Irving Avė. Tarpe Le- 
avit t ir Oakley Avė. Atsišauki!

2415 So. 60 Gourt

DIDELIS bargenas parsiduod? 
1 metų senumo mūrinis bungalovv 
su visais įtaisymais: vana elektra 
beizmentas ir atikas. Tiktai už 85.- 
700 lotas 40 pėdų platumo ir 13^ 
ilgio. Savininko antrašas:

6444 Archer Avė.,
Tel. Prospect 1070 A. Gintaras,

GERIAUSIAS INVESTMENTAS 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marquette Manor arti 6? 
gatves ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informačiių, kreipkitės vpatiškai arbr 
tclefonuokite'i James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir aįtic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500

Savininkas
2440 So. Millard Avenue

DIDELIS BARGENAS. 6 fla
tų mūrinis namas, ant 2 lotų, 
po 5 kambarius, vanos, elektra 
garadžius dėl 3 automobilių, 
rendos į mėnesį daugiau kaip
$200, kaina $20,000, 3136 South 
Emerald Avė., 3 augštas.

PARDAVIMUI 2 biznio lotai 
ant 75 ir Rockwell. Gražioj vie
toj, arti parko.

Savininkas gyvena
7022 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bungallovv, geroje vietoje, pusė blo
ko nuo Kedzie Avė. ir 59 gatvės 
karų. Kaina $7500, pinigais $2,000, 
kitus lengvais išmokėjimais.

Dviejų flatų mūrinis namas, kar
štu vandeniu šildomas, kieto med
žio trimingai, viskas moderniška, 
randasi prie 61J30 So. Albany Avė.

Ne bargenas, bet vienas geriau
siai pabudavotas namų, 2 flatų, ant 
Southwest Sidės.

Savininką galite matyt pareikala
vus ofise.

6003 So. Kedzie Avė. Phone
Republic 7465 i

ŠIS yra tikras bargenas Brighton 
jjarke. Medinis namas ant 2 pagyv. 
po 4 kambarius; elektra ir vanos už 
$3,600. Įmokėti $1,000, o kitus leng
vais išmokėjimais.
Šiandien':

Lafayette 19701

Tclefonuokite

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

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

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

FRUKTŲ FARMA MICHIGANE.
100 mylių nuo Chicagos, 160 akrų 

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

PARDAVIMUI 2 aukštų me
dinis namas. Viso 16 ruimų. 
Namas visas geras. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažo grose- 
rio. Kreipkitės: •

4237 So. Wells St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas 5 ir 6 kambariai, nu
pirksi! už prieinamą kainą; ar
ba mainysiu ant mažo namo, lo
to, automobiliaus, biznio. J. Le- 
pa, 722 W. 35 St. Tel. Bvld 3249

PARDAVIMUI — 5724 So. 
Sawyer Avė., 5 kambarių bun- 
galow, visi aržuolo trimingai, 
furnace, apleidžiu miestą. Kai
na $6,500.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinė cottage, moderniška, 
yra vana, gasas, elektra. Nėra 
skolų. $2,300 pinigais, jei par
duosiu šią savaitę.

3408 So. Oakley Avė.

BARGENAS. 2 flatų muro 
namas su vėliausios mados įren
gimais. Parduosiu arba mainy
siu ant morgičių arba kokio 
biznio. Su reikalu kreipkitės 
pas A. Grigas, 3114 So. Halsted

MORTGECIAI -PASKOLOS
Antrų morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
5ino 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.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Amerikos LietuviŲ Mokykla
Į 3106 So. Halsted St.
| Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal

bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Plrklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)
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Pastabos Apie Biznio Eigą ateina žinių, jog spalių 17 d. 
Londone tapo padaryta sutartis 
apie Rusijos kviečių eksportu 
Anglijon. ši sutartis padaryta

Taupykite
Šiandien Amerikoje butų 

daug blogesnis laikas, butų 
daug didesnė bedarbė, jei
gu Amerikos bankai nebūtų 
tokiame gerame stovyje ko
kiame jie yra.

Ištikro, tik tvirta Ameri
kos finansinė padėtis nelei
džia Amerikos bizniui pulti 
taip žemai, kaip jis buvo nu
puolęs 1921 metų pradžioje.

Nežiūrint į tai, Amerikos 
biznis betgi nėra geriausias, 
ir dar geroką laiką kiekvie; 
nas turėtų būti išmintingai 
atsargus.

Tas nereiškia, kad kas 
turėtų vilkties žėlabos rū
bais. Tik tas reiškia, kad 
kiekveinas šiandien turi bū
ti taupus visais atžvilgiais.

Būti taupiu — reiškia 
sparčiau dirbti.

Būti taupiu — reiškia iš
rasti budus spartesniam 
darbui.

Būti taupiu—reiškia mo
kėti dalykus pigiau padary
ti, pigiau pirkti ir pigiau 
parduoti.

Būti taupiu — reiškia 
atidėti kas savaitė ar kas 
mėnesį apie 10% savo už
darbio į rezervą: į banką ar 
j spulką.

Dabartinis laikas yra tau
pumo laikas.

Kas taupys, tas daugiaus 
atsięks, nežiūrint į pablogė
jusias aplinkybes.

Kada daugelis žmonių bus 
taip taupys, kaip čia nurody 
ta, tai ir sunkesnis biznio 
laikas greičiaus ir lengviaus 
praeis.

Taupykite!

Bovelny pramonė blogoj 
padėtyj

kur išdirbama vidutiniškos 
kainos geri batai. Kainos 
pastovios.

Rakandų fabrikai: — Pa
reikalavimas toks pat kaip 
pernai. Darbai gali kiek su
mažėti po naujų metų.

Pirštinių pramonė: — 
Darbų dauginas. Daugiau
sia dirbama fabrikuose, kur 
išdirbamos pigesnės (odme- 
ninės) pirštinės.

Linoleumo pramonė: — 
Darbai eina ir eis toliaus ge
rai. Kainos pastovios.

Popieros pramonė: — Pa
reikalavimas gan didelis; 
popieros padaroma daug. 
Kainos pastovios. (Kalbama 
čia tik apie laikraštinę po- 
pierą).

Spaustuvėse: — Šiuo lai
ku darbų yra daug. Gali 
sumažėti po naujų metų. 
Kainos pastovios. Darbi
ninkų algos augštos.

Beto nors ne taip smar
kiai bet vidutiniškai dirba 
pramonės: žemdirbystės
įrankių, plytų, drabužių, va
rio, trąšų, kepurių, geležies 
ir plieno, megstinių tavorų, 
odos, medžio, geležinkelių 
intaisų ir šilkinių daktų.

Kl. Jurgelionis.

taip Centrosojuzo iš Rusijos 
puses ir Kooperativės Uzumiš
neš prekybos draugijos Angli
joj, taipgi Furness, Withy A 
Co. agentūros iš Anglijos pusės. 
Iš Rusijos pusės prie sutarties 
yra prisidėję Sovietų valdžios 
eksporto agentūra “Arcos” ir 
užrubežinės prekybos komisari
atas Londone. Sulig padarytos 
sutarties bus insteigta Anglo- 
Rusiška kviečių eksporto kom
panija (Anglo-Russian Whea 
Exporting Co.) su kapitalu 
100,000 svarų ($450,000). Pusę 
kapitalo sudėsiu anglai, pusę ru
sų įstaigos, ši nauja kompani
ja varanti kviečius per Juodą
sias juras Anglijon, bet taipgi 
galėsianti parduoti kviečių Fran 
cijai ir Italijai.

šituo pačiu laiku Rusijos val
džia padarė sutartį su Norvegi
jos valdžia. Pagal šitos sutar
ties Norvegija pasižadėjo pirk
ti javus pirmiausia iš Rusijos, 
nors Rusijos kainos ir butų ly
giomis su kitų šalių kainomis.

Rusijos miško eksportas 
sumažėjo.

Lietuvos Valstybės Biuddžeto 
Projektas 1924 m.

šių metų 15 dieną ateinantiems metams biudžeto projek 
tas yra įteiktas Seimui svarstyti. Galutinėje savo sumoje ne 
daug kuo skiriasi nuo šiemečio biudžeto, koks jis bi?vo priim 
tas Seime. Tie galutiniai skaičiai atrodo šitaip:

Paprastosios pajamos
Nepaprastosios pajamos

Viso pajamų
Papratsosios išlaidos
Nepaprastosios' išlaidos

Viso išalidų

1923 m. 1924 m. projektas
184,009,307 173,469,861
14,653,849 27,867,392

198,663,156
159,575,616
40,087,540

201,337,163
161,589,909
39,747,254

198,663,156 201,357,163
(

Ateinančių metų biudžetas remiasi šitokiais pajamų šal
tiniais:

Marketo Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Ghi- 
cagoje buvo sekamos:

Rusijos grudy eksportas
Nežiūrint į stoką duonos kai- 

kuriose Rusijos dalyse, Rusija 
visgi šiais ir pereitais metais 
išvežė užrubežin nemažai gru
dų, ypač ingių ir kviečių. Šiais 
metais kviečių buvo daug dau
giau išvežta negu pereitais. Di
džiausi Rusijos kviečių pirkėjai 
šiais metais buvo francuzai. 
Rugius-gi daugiausia pirko vo
kiečiai, suomiai (finai) ir nor
vegai. Miežių pirkosi iš Rusi
jos beveik vieni vokiečiai ir ho- 
iandai.

Iki rugpiučio 15 d. nuo šių

Bolševikų valdžios miškų ve
dėjas Daniševskis pranešė, kad 
paskutiniais dviem mėnesiais 
Rusijos miškų trustai “Seve- 
roles” ir “Petroles” nebegali 
parduoti medžio užrubežin. To 
priežastim yra nesusipratimai 
su Anglija ir konkurencija iš 
pusės Suomijos, Švedijos, Lat
vijos, Lenkijos, Čechoslovakijos 
ir Rumanijos.

Conditions in Lithuania

1. Tiesioginiai mokesniai ......................................... 23,625,450
2. Netiesioginiai mokesniai ir manopoliai .......... 71,971,675
3. Papildomieji mokesniai ..................................... 11,018,000
4. Rinkliavos.....................................  3,467,225
5. Valstybės ’ įmonės ................................................  40,748,500
6. Valstybinis turtas ir kapitalas ......................... 19,328,037
7. Išperkamieji mokesniai ................................. 15,300
8. Grįžusios Valstybės Iždo išlaidos .......................... 1,220,638
9. Įvairios įplaukos .................................................... 2,075,036

10. Įplaukos surištos su Žemės Reforma ....................2,571,100
11. Smulkiųjų metalinių pinigų emisija .................. 2,000,000
12. Paskola užsieniuose ......................................... 23,296,202

Viso 201,337,163

Ateinančių metų išlaidos, einant biudžeto projektu, ma
tomo® yra iš sekančių skaitlinių:

by E. Dana Durand

Figures for the first half of 
1923 give indication of the 
grorwth of Lithuanian’s foreign 
Tade. Full details are as yet 
utnavailabte.

The subsitution of the ne\v 
currency, the lit, for the Ost

Bovelnų pramonė ver
pimo ir audimo — atsidūrė 
gal blogesnėj padėtyj negu 
daugelis kitų pramonių.

Blogos padėties priežastįs 
yra tokios:

Perbrangi žalia medžiagą 
ir produkcijos kaštai;

Eksporto sumažėjimas;
Importo padidėjimas.
Bovelninių daiktų fabri

kantai tuo tarpu nesuranda 
būdų kaip tas priežastis pra- 
šalinti.

Papiginti savo tavorų jie 
jokiu budu negali, o tuo tar
pu atvežamieji iš Europos 
bovelniniai tavorai yra daug 
pigesni negu amerikoniški..

Bent šešetas ateinančių 
mėnesių bovelnų pramonei 
Amerikoje bus labai blogi.

1823 metų pradžios Rusijos gru
dų buvo užpirkusios sekamos 
šalįs po paduotą skaičių “ilgų
jų” tonų:

Šalis 
Francija 
Vokietija 
Holandij'a 
Norvegija 
Suomija 
Danija 
Belgija 
Švedija 
Latvija 
Turkija 
Italija 
Estonija

Rugių Kviečių Visų grudų
2,952 58,783 75,147

27,081 5,669 71,681
8,490 1,477 54,974

20,000   20,000
28,000   32,107
10,670   17,456

1,969 11,806 13,775
4,926   4,926
2,952   2,952
--------- 11,866 12,850
----------- 1,968 5,104

2,855   4,265

Viso 109,895 91,569 315,377

Pereitais 1922 metais tuo pa
čiu laiku, t. y., pirmais septy
niais metų mėnesiais iš Rusijos 
visų grudų buvo faktinai išvež
ta į sekamas šalis po paduotą 
skaičių “ilgųjų” tonų:

rubles or marks resulted in ri- 
ses in values, and there was a 
certain chaos experienced du- 
ring the process which refleo 
ted unfavorably on the count- 
ry’s economic life. The Govern
ment has been able to main- 
tain the valtie of the currency 
and trade has now become 
much improved as a conseą- 
utence. Note circulation in- 
creased from 49,378,357 lits on 
July 15 to 51,972,919 lits on 
August 16. The strictness of 

:he emission policy, as well, it 
is said, as the fact that the ter- 
ritory has been enlarged ewing 
d control over the Memel dist- 
rict, has resulted in a scareity 
of money.

The dėbt of Lithuania to the 
United States Government is 
stated as amounting to M. 159

I. Paparastosios išlaidos 1923 m.
1. Valstybės ^Prezidentas 230,150 arba 0,14% 0,1%
2. Seimas ‘ ' 1,137,700 0,70% 0,5%
3. Mimsterių Kabinetas 781,200 « 0,48% • 1,0%
4. Vidaus Reik. Ministerija 10,149,088 6,28% 4,6%
5. Fin., Prek. ir Pram. M-ja 19,761,502 12,23% 6,8%
6. Žemes Ūkio ir Valstybės

Turtų Mir(jsterija 13^644^326 a 8,44% 7,0%
7. Švietimo Ministerija 18,471,458 « 11,43% 10,6%
8. Teisingumo Ministerija 5,509,010 a 3,41% 2,41 %
9. Susisiekimo Ministerija 45,734,902 a 28,31% 62,0%

10. Užsienių Reikalų M-ja 3,418,400 a 2,12% 2,8%
11. Krašto Apsaugos M-ja 42,000,000 u 25,99% 37,7%
12. Ministeris be portf. Žydų

Reikalams 11,800 « 0,01% 0,04%
13. Ministeris be portf. Gudų

Reikalams 11,800 u 0,01% 0,05%
14, Valstybės Kontrolė 728,573 a 0,45% 0,4%

Viso 61,589,909 arba 100,00% 100,00%

II. Nepaprastos išalidos.
1. Seimas ..................................................  100,000
2. Vidaus Reikalų M-ja .....................................      20,000
3. Finansų, Prekybos ir Pramonės M-ja ...............   4,426,170
4. Žemes Ūkio ir V. Turtų Ministerija...................... 5,193,200
5. Švietimo Ministerija .........   75,000
6. Teisini falinio Ministerija ....................................    £58,000
7. Susisiekimo Ministerija .............................................  . . . 24,474,324
8. Užsienių Reikalų Ministerija ............................ 1,171,000*
9. Skolų amortizacija ir nuošimčių mokėjimas 4,409,560

Sviestas, svaras 32 iki 51 c. 
Kiaušiniai, murzieji 24c. iki 26c. 
Kiaušiniai, švieži 44c iki 51c 
Kiaušiniai, extra 52c iki GCc 
Suris 24c. iki 26c.
Vištos gyvos 13 iki 20c 
Pavasario vištos 18c. 
Gaidžiai gyvi 13c 
Antys 19c 
Žąsys 21c.
Kurkęs 28c
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 iki 
$7.00
Medus, baltas 10c. iki 11c.
Medus, tamsus 8c.

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $2.50 
iki $3.00.
Kopūstai, kreitas 85 iki 90c.
Moikvos, 100 bunčių $2.00 iki $3 00 
Koliflaurai, kreitas $2.00 — $2.50 
Celeros, kreitas $1.25 — $1.75 
Agurkai, gurbas $4.00 — $4.75 
Salotos, kreitas $8.00 — $3.50 
Svogūnai, maišas $2.75 — $3.50 
Pipirai, garbas 75c. iki $1.00. 
Pupos, šviežios, gurbas $3.00 — 
$4.50
Grieščiai, amp. 60c

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai 6c

JAUTIENA:
Šonkauliai 80c 
šlaunis 38c. 
Čoks 12c.

VAISIAI:
Bulves, maišas 100 svar $1.05 — 
$1.15
Saldžios amp. $1.50 — $2.50 
Obuoliai, bačka $4.00 iki $6.00 
Bananos, bunčius $2.40 — $2.75 
Apelsinai, kreitas $7.00 — $7.50 
Pyčių keisas $1.00 iki $1.50. 
Grušios, gurbas 75c iki $1.00 
Slyyu, kreitas 75c 
Vynuoges, gurbas 45c

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. $1.08% 
Kviečiai, liepos $1.05% 
Kviečiai, grųpdžio $1.03 — 
$1.03%
Avižos, buš. 41 %c — 44%c 
Miežių, buš. 54% c — 56% c 
Rugiai, geg. 72%c 
Rugiai, gruodžio 67% c

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 20c — 21 %c 
Rūkyti lašiniai 17 %c. iki 18c, 
Konservuota kiauliena 7%c. 
iki 16 %c.
Pork loin 14c — 15c
Plate beef $17.00 — $18.00
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00.

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų 27.00 iki $28.00 
Motiejukų su dobilais $25.00 
iki $27.00.
Motiejukų su dobilais $22 iki $24 
Dobilai No. 1 $23.00 iki $25.00 
šienas papr. maiš. $17.00 — $19.00 
Dobilai No. 2 $17.00 iki $19.00 
šiaudai rug. $14.00 iki $15.00 
Šiaud. aviž. $12.00 iki $13.00 
šiaud. kviet. $12.00 iki $13.00 
Alfalfa No. 1 $20.00 iki $30.00

TRĄŠOS’:
Trintas kraujas, vienutė $4.85 
Atmatų tonas apie $3.50 iki $3.75 
Trintų kaulų tonas $26.00 iki $28 
Virintų kaulų tonas $16.00 iki $18 
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. j
Stearinas 11% c
Bovelnos aliejus 14c iki 14%c

Lietuvos kainų in-
deksai.

Kaip lengviausia įsigyti 
namas?

Padėtis šeimynų gyvenančių 
Chicagoje dabartiniu laiku yra 
tokia, kad be savo namo labai 
bolga gyventi, o įsigyti namą ir 
gi nelengva. Todėl klausimas: 
Kaip lengviausia įsigyti namą? 
yra keliamas per kožną šeimy
ną dar neturinčią savo namų.

Bepigu yra nusipirkti namą 
žmogui turinčiam porą-trejetą 
tūkstančių dolerių gatavų pini
gų; daug sunkiau tam, kurs 
turi tik vieną tūkstantį; o blo
giausia, tai jei ne tukstanties 
nėr.

Yra tečiaus budų ir neturtin
giems žmonėms įsigyti namus. 
Žinoma, jei žmogus pradės vi
sai iš nieko, tai gali užimti po
rą metų ar ilgiau, bet tiems, 
kurie jau tiri trejetą-ketverta 
šimtų ims kur kas trumpesnį 
laiką.

Butų geriausias būdas įsigiji
mui lengvu hudu namus, jei 
oas mite butų tam tinkama, ge
rai organizuota, gerai vedama 
namų statytojų kompanija, — 
gal kada — nors tokia kampa
nija ir bus bet tuo tarpu jos 
nėr ir todėl reikia ieškoti ko 
nors kito.

Kitas būdas yra Spulka: čia 
žmogus gali pradėti iš nieko ir 
mokėdamas po kelis dolerius į 
sąvaitę į trejetą metų galės 
pirkti namą ir iš tos pačios 
spulkos, gaut sau lengvą pasko
lą ant perkamojo namo, apart 
savo sv/mokėtų ir užpelnytų pi
nigų. Mokėdamas žmogus j 
spulką nė nejjajus, kaip pada
rys pradžią namo, o jau paskui 
sina lengviau ir sklandžiau.

Tie, kurie turi jau keletą 
šimtų gali, pasidėt į spulką ir 
ten apginti juos, o užauginus 
kiek reikia atsiimti ir su jais 
•įamą pirkti.

Į Spulką gali pradėt mokėti 
r bėdiniausi žmonės, kurie tik 
turi šiokias, tokias savaitines, 
dvi savaitines ar mėnesines 
įplaukas; ir kas savaitė, kas dvi 
ar kas mėnuo nors dalelė ati- 
dėt į spulką, kas su laiku suda
rys didelę siAną pinigų, ir pa
gerins šeimynos gyvenimą.

Tam tikslui patartina naudot 
Naujienų Spulka, kuri yra pa
rankiausia dėl kiekvieno.

Daugiau veiklių pramonių
Pereitą sykį nurodėme 

keletą Amerikos pramonių, 
kurios šiuo laiku yra ge
riausioj padėtyj. Yra dar 
daugelis kitų pramonių, ku
rios galima sakyti yra geroj 
padėtyj, jei ir negeriausioj. 
Iš tokių galima čia pažymėti 
sekamas:

Automobilių pramonė: — 
Nors automobilių dabar pa
dirbama mažiau, vienok 
skaičius padaromų automo
bilių yra gan didelis. Dar
bai eina gerai. Padarimas 
gan brangus. Kainos gal 
eis žemyn.

Batų pramonė: — Geriau
sia darbai eina dirbtuvėse,

Vokietija....................... 452,805
Suomija ............................ 79,105
Danija ............................ 77,176
Holandija ........................ 35,131
Latvija ...........................  20,750
Anglija ............................ 19,393
Estonija .........................  16,075
Francija................. —-  13,034
Norvegija .......................... 5,000
Švedija................................ 2,345
Turkija ............-.............. 1,935

Viso 722,749

Pastebėtina, kad šiais metais 
iš Rusijos daug daugiau javų 
pirkosi Francija, o labai daug 
mažiau Vokietija.

Anglija šiais metais nėra pa
duodama, kaipo Rusijos javų 
pirkėja. Tečiaus tai yra laiki
nas apsireiškimas. Nes štai

000 besides $882,000 on ac- 
count of food rehef. The so- 
called liberty loan, chiefly sub- 
scribed by Lithuanian emi- 
grants in America, ęmounted 
x> $1,666,000. It is reported 
that part Uąuidation of the 
dėbt to France , has been ef- 
fected. Germany is reported 
to have settled Lithuanian’a 
dėbt by means of a trade trea- 
ty-

The crop conditions gene- 
rally ard reported satisfaetory.

Viso 39,747,254

Viso išlaidų 201,337,163 
Pajamuose naują stambią poziciją sudaro pajamos iš 

degtinės, spirito ir kortų monopolio. Sumažėjo pajamos iš 
t„ y, einąmap rie atsisakymo nuo viršnorminio miškų 

ttlrbmd. Aiškiai' sugrupuojamos vienon vieton valstybinių įmo»- 
uių pąjamos, kurios čia yra brutto pajamos. Išlaidose irgi ma- 
famas; kitoniškas vaizdas, negu 1923 metais. Sąryšy su degti
nės gaminimu ir monopolio išlaidomis žymiai padidėjo ir Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijos sąmata. Normalis 
išlaidų augimas matyti Žemės Ūkio Ministerijos sąmatoje, 
švietimo Ministerijos, Teisingumo Ministerijos ir extra augi
mas Vidaus Reikalų Ministerijos ir Susisiekimo Ministerijos. 
Del visa to, matyt, sumažėjo Krašto Apsaugos Ministerijos 
sumata.

Nepaprastos išlaidos skiriamos visų pirma Susisiekimo 
jmonių statybai per Susisiekimo Ministeriją, žemės Reformai 
ir žemės kultiA-os kėlimui per žemės Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministenją ir smulkių pinigų emisijai per Finansų, Prekybos 
Ir Pramonės Ministeriją, Respublikos skolų apmokėjimui.

A

kaiP buvo matyti, ateinančių metų biu
džetas toje formoje, kaip jis buvo patiektas Mlinisterių Kabi- 

svarstyti, 21/Ž miliono didesnis, negu šių metų 
biudžetas. Iš to galima matyti, kad ateinančių metų biudžeto 
piojektas yra sudarytas atsižvelgiant j ekonomijos motyvus.

Kaunas. (L-va). — Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos Gentralinis Statistikos 
Biūdras jau išdfinbo (Lietuvos 
kainų indeksus, pasiremdamas 
prieškariniais daviniais apie 
apie kainas Lietuvos 1914 m., 
kurias pavyko gauti iš Lietuvos 
valstybinio archyvo, lygiai ir 
dainiais apie kainas, surinktas 
šiais metais Lietuvoje per ko
operatyvus ir korespondentus, 
išmėtytus po visą Lietuvą. Vi
sa šita įdomi medžiaga ir pa
tys indeksai bus paskelbti jau 
baigiamame ruošti ateinančia
me “Lietuvos Ūkio” numery.

Lietuviškos kortos.
t

Kaunas. ( L-va). — Einant 
įstatymu apie kortų monopolį, 
Lietuviškos kortos jau paga

mintos ir šiuo metu tam tikra 
Finansų Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos Komisija atlieka 
lošiamųjų kortų iš spaustuvės 
priėmimą. Artimuoju I laiku 
naujos lošiamosios kortos pa
sirodys prekyboje.

Klaipėdos darbininkų 
atstovų atsilanky

mas Kaunan.
iKaunsts (S-d.) —— Klaipėdos

darbininkų profesinių sų jungų 

delegacija sudėty: dr. dr. Fried- 
rich Voigt (sekretorius), Ado
mas Brakas ir Artur Metzler 
š. m. spalių m. 2 d. atvyko 
Kaunan Susisiekimo Ministeri- 
jon pasitarti dėl Klaipėdos uos
to darbininkų apmokėjimo. 
Ligi šiol nuoaltinių uosto dar
bininkų nuo 18 metų amžiau^ 
ir toliau atlyginimo tarifas 
buvo nustatytas už darbo va
landą toks: I kategorijai nuo 
62—77ct., II kat. 67—81 et., III 
kat. 76—89 et., IV kat. 88—94 
et., V kat. 90—94 et. Dabar 
profesinių sąjungų valdyba pa
siūlė S. Ministerijai pitvirtin- 
ti naują tarifą, būtent: I kat. 
75—90 et., II kat. 89—1.03 et., 
III kat. 1.02—1.15 et., IV kat. 
1.19—1.25 et., V. kat. 1.31— 
1.35 et. Klaipėdiškiai derybas 
vedė socialdemokratų frakci
jai tarpininkaujant. Galutinam 
klaupsimo Išrišimui Susisieki
mo Ministerijos atstovas paža
dėjo artimiausiu laiku nuvykti 
Klaipedon. Vakare S.-D. Frak
cijos nariai iškėlė Klaipėdos 
darbininkų atstovams draugiš
ką vakarienę.
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Krauj

Parašė Juozas Pupa,

sau

(Bus daugiau)

MUSU STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

TRYS DIENOS LAIKAI

viskas atrodė

SVEIKATA

MUS V OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

“Ji gali lėkti du šimtus my
lių į valandų ir daugiau; gali iš
kilti į tokių augštumą, kokios 
negali pasiekti joks kitas ero
planas.”

“Turint pakankamai maisto, 
mes galėtumėm lakioti ore per 
ištisus metus visai nesustojant 
ir nenusileidžiant ant žemės. Ki
taip sakant galėtumėm gyventi 
ore, tik retkarčiais susisiekiant 
su žeme.”

budais, 
veikimais, 
vanos ir 
Patarimai

Kaip mes išgelbėjom Vokietiją, 
atvadavom Vilnių ir padarė

me tvarką Europoje.

Pristatome
priemiesčius be užmokesčio

riai daro elektros jėgą, kuri pe
reina j motorą, varo mašiną, 
daro reikalingą šilumą ir švie

su manim.'. Tei- 
Nėra apgavingų 
ėjimų. Pasekmfa

“Apart savo svarumo, ji gali 
pakelti ir nešti oru apie 5 to
nus.” Išdidžiai atsakė jis.

Jis atsargiai išvažiavo iš dar
žinės lyg ir su automobiliu ir 
ėmė keltis tiesiai augštyn, o iš
kilus apie trejetą mylių pasilei
do lėkti. Mašina kilo augštyn’ 
su tokiu smarkumu, kad aš ne 
nepastebėjau, kaip mes atsidū
rėme tokioj augštumoj, jog žiū
rint žemyn paprasta akia, mie
sto namų negalėjome vieno nuo 
kito atskirti 
kaip ir maži kupsteliai išbarsty
ti ant žemės paviršiaus. Nors 
mašina iėkė greit, bet nebuvo 
girdėt jokio barškėjimo, koks 
darosi lekiant paprastam ero- 
planui. Čia tik girdėjosi lengvas 
šniokštimas ir unzgimas, lyg

•Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai kranai; baltos emalijuotos vaistams skrynelės; b

-Misinginės žvakės ir nuknebusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinės žibykloms

JEI paprasto laikraščio negalit! 
skaityti su viena akia kuomet Įte
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
iiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skauaijimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa- 
raudonaVę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksfi-

“Tai yra stebėtinas daly 
kas!”, sušukau aš, “kaip tu ga 
Įėjai išimti iš jos traukimo jė
gą arba kitaip sakant svaru.

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be r 
negali būt

“Kastantai!” tyliai 
jam, tavo mašina yra

Puikus Namas su įplaukoms B righ to n Parke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vienų šitų mūrinių namų; du apartmentai po še-
Ir- —— — — —*  1— 

;o, žmogus be Salutaro

1) -— Salutaras priduoda apetitą
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptlekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 fi,. HąJ^ed St, Cbicago, Illinois. ;

JOHN J. SMETANA 
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienį j musų ofisą, 
_ — i.

Plytų su akmens aptai
Jis nusivedė mane į daržinę, 

prie alėjos ir parodė kokį tai 
dar niekad nematytą ir labai 
keistą daiktą. Tai buvo iyg ir 
automobilius, lyg submarina.

“Matai?” tarė jis, “čia yra 
mano naujas eroplanas. Tai yra 
mašina, su kurios pagelba bus 
galima daug prisidėt prie at- 
steigimo tvarkos ir normalumo 
Europos žmonių gyvenime.”

Mašina turėjo du propeleriu 
(varytuvu), kurie buvo taip pa
slėpti, jog išsykio aš nė nepa
stebėjau. Vienas propeleris bu
vo iš viršaus, ant mašinos sto
go, o kitas išgalo, kaip ir papra
sto eroplano.

“šis propeleris ant viršaus 
yra vartojamas tik, kada reikia 
keltis stačiai į viršų, o anas dėl 
varymo.”

“O kur sparnai?” sarkastiš
kai šypsodamas paklausiau.

“Sparnų čia nereikia” atsake 
jis ir atidaręs duris paprašė ma
ne į vidų.

Viduj buvo įtaisyta šešios pa
togios sėdynės ir dar liko daug 
vietos. Iš vieno galo, kur papra
stai yra motoras buvo kokios 
tai rankinos, spuskeliai ir rody
klės.

“ši mašina turi labai daug 
ypatybių ir paslapčių ir, tu esi 
pirmas, kuriam aš viską ketinu 
parodyt ir išaiškint.”

“Kaipgi ji gali laikytis ore, 
dagi su šešiais pasažieriais be 
jokių sparnų?!” žingeidavau

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

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

Phone Boulevard 7589

MELVA DERBY
______ Lietuvė nurse, svei

katos taisytoja. Ei
nu prie visokių li
gonių. Jau 13 metų 
kaip praktikuoju. 
Sergančios moterys 
ir merginos, reuma
tizmu, lumbago, 
nervingumu, ’ galvos 
skaudėjimu, kojų 
gyslų ir odos sutru- 
kimų ir tt. Gydau 
vėliausiais 
elektros 
sulphur

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, aukštos klozetines tankos 
ir trimingai, kaip pa- Ert 
veikslely, specialiai po 4* I «ww

VENICE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

ATEIKITE!
I musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Dresel 3407 dėl 
kainų.

“Tas yra padaroma pagami
nant magnatiznio reakciją”, at
sakė jis. “Vietoj traukimo prie 
kits kito, padaroma stūmimas 
arba atidalini mas, taip, kad pa
spaudus atidalinimo spuskėlį, 
mašina tampa nepriklausoma 
nuo musų žemės. Tokiam atve
jyje, nežiūrint kad ji stovės ant 
žemės, ji liekasi lengvutė, kaip 
sakiau it pūkas, ir tada iškė
lus ją į tokią augštumą kokiu 
tik nori ji pasiliks bestovinti 
pastatytoj vietoj ore, ir taps 
lyg ir oro molekulas.”

Jis sustabdė mašiną ore, apie 
3 mylių augštumoje ir ėmė ro- 
dinėt man kaip veikia genera
toriai, magnatizmas ir kaip pa
togiai pritaikinta kožna dalelė 
ir viskas lengvai pataisoma. O 
mašina stovėjo pastatytoj vie
toj, rodos nepasiirdama 
nė vieno colio.

Gal jums reikalingi 
akiniai

ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano, ofise nega
lėtumėt pasikalbėti 
singas gydymas, 
apvylimų ar nrižac,__ 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p
< ;Sere k>mis ir šubatontfs:' 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR.H. G. MARTIN ... 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Cbicago. III.

Tik $3000 įmokant. 7 7 2
Namai prirengti kraustytis
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą 

Tik 5 namai liko. Veikite greitai.

SPECIALĖ kaina

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 expcrtai tame dalyke.

“Tu žinai, kad gamtoje trau
kimas prie kits kito yra labai 
svarbus veiksnys. Didesni kū
nai traukia prie savęs mažes
nius, pavyzdin, žemė traukia 
prie, savęs viską kas ant jos ar 
apliHk ją randasi; jnažesni dai
ktai traukia prie savęs dar ma
žesnius, sakysim dulkes. Jus 
matėte kaip apdulka musų gry
čios lubos, sienos, langų stiklai 
ir, tos dulkės ten taip prilimpa, 
kad nė nukrapštyti nebegali
ma. Jus pastebėjote, kaip palu
biais bėginėja musės ir kiti va
balai taip jau gerai, kaip ir že
mės paviršiu, tai tą traukimo 
pajėgą aš ir prašalinau iš šios 
mašinos.-” ;/< • -

“ši mašina su visais įrengi
mais sveria apie pusantro to
no; beto, į ją galima sukrauti 
dar apie penkius tonus sunke
nybių, o atėmus iš jos ir kas! 
joje randasi traukimo pajėgą,! 
ji lieka lengva kai pūkas. Tą-Į 
syk žmogus stovintis ant žemės 
gali kilnoti ir nešioti ją, kaip 
niekniekį. Dėlto ji gali netik lėk-Į 
ti, o ir stovėti ore.” į

“Ji yra aprūpinta su dviem 
elektros generatoriais ir dviem 
motorais. Jei sugestų vienas, 
galima naudoti kitą. Generato-j 
riai ir motorai yra taip gerai su
dėti, kad sugedus vienai kuriai 
daleliai galima lengvai pakeisti 
su kitu visai nenusileidus ant! 
žemes ir nesustojus lėkti. Visos 
labiau gendančios dalįs yra pa
imamos dėl atsargos su kožna 
kelione.”

“Generatoriai turi savitą ju- | 
dėjimą: jų varymui nereikia nė! 
jokios jėgos. Esantis ore elek
tros molekulai daro tiesioginį 
veikimą ir varo jį. O tokių mo
lekulę yra pakankamai ir nie-11 
kuomet nestokuoja. Generato

Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110 į mėnesį ■

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland /.ve.

“žinai ką aš sugalvojau, Juo
zai?” tarė mano draugas Kas
tas, “Aš sumaniau padaryti 
tvarką Europoje.”

“Tu sumaniai padaryti tvar
ką Europoje?!” su nusistebėji
mu atklausiau aš.

5“Taip. Matyt, kad tenai žmo
nės savaimi prie tvarkos nie
kaip nebemoka ar nebenori pri
eiti, tai aš ir sumaniau įsimai
šyti ir privesti juos prie susi
pratimo ir naudingo darbo.”

“Tavo sumanymas geras, bet 
reikia būt labai naiviu mąstyti 
apie jo įvykinimą.”

“Tu taip manai?”
“Taip. Kaipgi tu gali svajot 

būdamas pats vienas padaryti 
tvarką ten, kur tūkstančiai vie
tinių iš betvarkės tik ir gyve
na!”

“Aš turiu tam priemones.”
“Priemones?!” / -•
“Taip. Aš esu apgalvoję^, ro

dos kiekvieną smulkmeną, ir jei 
tu* pastebėtum! kokių trukumų, 
meldžiu man nurodyti — gali
ma bds prisirengti geriau.”

“Žingeidu!” pagalios sušukau 
aš, “Ir kad negaišuoti 'bereika- 
lo laiko ginčams, parodyk mąn 
savo priemones.” ’

“Eive!” pasakė jis i^JjSsįv^- 
dė mane.

Kastas buvo labai protingas 
ir gabus žmogus, bet dabar aiš
kiai matėsi, kad jisai bus nete
kęs proto ir aš su dideliu atsar
gumu sekiau jo judėjimus ir 
akylai tčinijau kožna jo žink-

oznas Fonografas garantuojamas 
ant 10 metu.

tariau 
begalo 

įdomi, tu su ja, be abejo gali 
padaryti didelius darbus ir daug 
naudos žmonėms suteikti — ale 
aš visgi negaliu suprasti, kaip 
tu su ja ketini padaryti tvarką 
Europoje ?”

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuviu Akių Specialistas

TYVRS R * ■- __ - - 
dykai. Valandos nuo 7 iki 10 vai. vak. 
3120 W. 41 Pi., Tel. Lafayette 4247

Klozetines sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- GJP J E 
duodamos po

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVfi DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero. Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

GYDYMAS
i $50 už $12.50

Visą šitą mfcaesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, butenl 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atyda, kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kalną $50.90. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. Mart'iF I 337 W. Madison H 
J Chicago, III.

N® DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 251 \ k“ — puikiausiai

darodymas, kad A
i B esu pasekmingtf

’r Pnmnamas» a> • ne tiesa 7
EUROPIŠKAS' GYDYMAS 

Naudojamas
SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarma- 

no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam v^ydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie

____ 1_X- __ 1 1 ‘

tūkstančiai bičių lėktų vienoje 
krūvoje.

“Papasakok man, kaip tu pri
ėjai prie išradimo tokios nusta- 
bios mašinos?”, paklausiau jo 
susijudinęs.

“Tai ėmė daug metų” pradė
jo jis. “Aš ilgai apie tai galvo
jau ir daug bandymą dariau. 
Bet, aš manau papasakosiu tau 
pirmiausia apie šios mašinos 
ypatybes, o jau po to, tu geriau 
galėsi suprasti jos vertę ir ma
no pasiryžimą dirbti ant jos.”

“Tu stebėjais, kad mašina ne
turi sparnų, o gali lėkti oru. Pa
sakysiu tau, kad ji gali lėkti ge-i 
riau, negu geriausias eroplanas | 
—ne tik lėkti, o ir sustoti ir lai- 

' kytis ore per keletą dienų, ar 
kiek tik norima, be jokio pavo
jaus nupulti. Ji gali būt pri
kraunama didelių sunkenybių, 
ale vistiek bus taip lengva kaip 
ir menka dulkelė. Kitaip sakant 
iš jos yra pašalinama traukimo 
pajėga: jos nebetraukia prie sa
vęs joks kitas kūnas, kaip ir ji 
kito?’

j J. KLEIN & CO.ta E
| 4544-48 Cottage Grove Avė., Chicago. "

BEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBB SBKBBBBBBBBBBBB 
I •• , ■ r

PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBER! IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS:
KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KOR KITUR UZ ANT- :

RARANKIUS ĮRENGIMUS E

mea nuveŠime pas namus.
STATYBA _   7 Ui* O V 1VDO p* JB< 
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir.geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai 
ŠVINUOT®.—“ - ,_____\
skalbimui cėberiai beizmante.
ĮTAISYMAI:—■’ 
ir elektriniam prosui.
Karštu vandeniu šildomi; taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

RUB!N BROS. NAMŲ STATYTOJAI
3804 South Kedzie Avenue, Telefonas Lafayette 5153 ir 6438

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

j- ■

1®^



DAROS DURYS LAIMĖTI AUTOMOBILIU
įstokit dabar! Pirmas periodas pa

paskiau iškirpkite žemiau paduotus kuponus ir atsiųskite juos tuojau dėl

GRAND CAPITAL DOVANA

Chicago, Illinois,2336-38 Milwaukee Avenue

TREČIA DOVANA

5183.75

Chicago, III

NAUJIENŲ

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

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

Balsų 
8383 
8,000 

17,333 
86,000 
60,000

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas
Laimės”. ;

Miss, Mr. arba Mrs

Adresas .....................Prenumeratorius

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

y y $5.00 ir 50,000 extra balsų
siūlomas tiems kurie veiks gerai nuo lapkr. 12 iki gruod. 22,1923

3,333 
8,000 

17,333 
86,000 
60,000

2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

$5.00 ir 50,000 extra balsų jums
prenumeratos pirm 8 valandos vakare, gruodžio 22, 1923

Devynių savaičių gigantiška prenumeratos kampanija tik prasidėjo. Vietos atdaros vyrams ir moterims, vedusiems ar nevedusiems, vaikinams ir mergaitėms, kurie turi 
daugiau ambicijos, gyvenančių Chicagoje ir lietuvių kolonijose. Nieko jums nekainos pabandyti dėl tų pasiūlomų brangių dovanų ir jus nieko nepralošite. Kiekvienas prisi
dėjęs prie šio kontesto bus apdovanotas. Skaitykit šį paskelbimų atydžiai 
savęs ar savo draugo. Atsiminkite, kad gera pradžia yra pusė laimėtos pergalės

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

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, III.

aštuntą savaitę 
1924), sekamas 
išduodamas užgera

Aš ISTOJU IR BALSUOJU 5006 BALSŲ UŽ

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

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

užrakinamas, Vertas S920
Pirktas ir parodomas pas

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

Ford Touring Karas, su starteriu ir reniais, vertas
5428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

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

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

5150Pirkta ir padaroma 
pas

PENKTA
DOVANA

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

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių

COLUMBIA SEDANAS 
Pilnai įrengtas, vertas S 1.700 

Pirktas ir parodomas pas

Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St.

TRECIAS PERIODAS.
{skaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užabigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u. 
prenumeratas:

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

mfctų $4.00
8.00

“ 16.00
, “ 24.00

40.00

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

Nominacijos Blanda 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės.

dėl 5000 balsu
ANTRAS' PERIODAS, 

{skaitant septintą ir 
(užabigant sausio 5, 
skaitlius balsų bus 
prenumeratas:

Surašąs Balsų
Prenumeratos "Kaina

“Naujienų” didelis automobilių ir kitų dovanų kontestas yra dėl smarkių vyrų, moterų, berniukų ir mergaičių, kurie turi daugiau ambicijos, gyvenanti Chicagoj ir lietu 
vių kolonijose. Subatoje, gruodžio 22, jie pamatys kas tų dienų jau gaus sekaihas dovanas:

Kaip? Atsiųskite $24 vertės PER “NAUJIENAS

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

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

NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Balsų 
5,000 

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

Iš kitų miestų paštu 
a metų $3.50 

“ 7.00
“ 14.00 
“ 21.00 
“ 35.00

1as 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

ANTRA DOVANA
Eųuipped with Extrą Tire and Tiibe. Front Bum

Va metų $4.00
1 “ 8.00
2 “ 16.00
3 “ 24.00
5 “ 40.00

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50
1 “ 7.00
2 “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 85.00

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

IŠ kitų miestų paštu 
% metų $3.50
1 “ 7.00
2 “ 14.00
J “ 21.00
5 " 35.00

Šeštadienis, tapEr. 17, 192S M. r (t
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NAUJIENOS, Chicago, m. Šeštadienis, Lapkr. 17, 1923

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto rėmėjams 

amerikiečiams

Ruffles.Gegužio 3 d. Shenandach, Pa. 
per Biznierius .............. 23.00

Gegužio 8 d. Tamaąua, Pa.
................................  52.75

Gegužio 8 d. Tamaąua, Pa.
..............................  16.00

Gegužio 9 d. Wilkesbarre, Pa. 
prakal. ir Biznier.......... 74.00

Gegužio 10 d. Pittston, Pa. 
prakalbos ir Biznieriai 161.00

Gegužio 10 d. Pittston, Pa. 
paskol. bonais (p. Katkevi
čius) ............................. 50.00

Gegužio 13 d. Philadelphia, 
Pa. prakalb. ir Bizn. 182.84

Gegužio 13 d. Philadelphia, 
Pa. pusk, bonais (p. Grinius)

....................................... 50.00
Gegužio 17 d. Baltimore, 

Md. parkalb ir Biznier. 424.35
Biržei. 4 ir 5 d. Baltimore, 

Md..................................... 29.40
Viso ................. '8786.66

prakalbos ir Bizn......... 187.00
Kovo 27 d. Binghampton, N.

Y........................................ 53.00
Baland. 1 d. Girardsville,

Pa........................................ 5.00
Baland. 1 d. Paterson, N.

  50.00 
3 d. Cleveland,
................. 250.00

Todėl šiuo kviečiame musų 
Komitetus 
Amerikoje, 
našlaičių. Laikraščių prašytum 
me priminti laikas nuo laiko 
ir našlaičių vargus ir paraginti 
jiems aukoti.

Turime viltį, kad ateityje 
Jus, broliai ir sesers, ateisite 
musų prieglaudoms į pagalbų. 
Dar kartą širdingai dėkojame 
visiems už suteiktą ligi šiol 
pagalbą.

Visi bendrai rūpinkimės Lie
tuvos našlaičiais!

Lietuvių Moterų Globos 
miteto Valdyba:

L. Kaupienė
K. Žilinskienė

[Neįskaitomais parašas’
B. Novickienė 
J. Makauskis.

Kaunas, 1923. X. 15.

ir visus rėmėjus 
neužmiršti musų

Baltic States Bankan 239.31
Tokiu budu viso gau

ta ..................... Dol. 9025.97
Devyni tūkstančiai dvide- 

čimts penki doleriai 97 centai.
Pasirašo

D. Šleževičienė
V. Vencienė

Originalui atatinka.
B. Novickienė

Lietuvių Moterų Globos 
miteto Sekretorė

[Antspauda]

Baland
Ohio ...

Baland. 4 d. Dayton, O. 50.00
Baland. 5 d. Baltic American

Draugija ...................... 100.00
Baland. 5 d. Detroit Michigan 
.............A...........  304.16 
Baland. 6 d. Grand Rąpidš, 

Mich. ...................   53.00
Baland.’ 6 d., Chicago,'III. 

ir apylinkės .............. 1735.00
ir paskolos bonais .... 200.00

Baland. 6 d. Chicagos Mo
terų kuopelė.......... .  143.00

Baland. 6 d. Ponas Eli j ošins. 
Chicago (prieglaudos knygy
nui) ............................... 50.00

Gegužio 1 d. Pitlsburgb, Pa. 
prakalbos ir Bizn......... 175.00

dėtos aukos šiai įpiflegilaudali 
auklėja dorus darbščius ir atei
tyje tautai naudą žadančius pi
liečius, prirengtum pilnai savis
toviam gyvenimui.

šiam tikslui pasiekti prie
glaudose) yra įrengtos mokyk
los—pradžios mokslui įgyti ir 
išmokti amatų (stalių, batsiu
vių, siuvėjų, kitų rankų darbų, 
virėjų ir t.t.) Visa organizuo
ta taip, kad jaunuose išauklėti 
teisingvmią ir meilę į darbą. 
Tad visi vaikučiai dirba: kas 
mokykloje, kas laukuose, kas 
dirbtuvėse ir t.t. Lietuvai geri 
ri amatninkai, dori darbininkai 
labai reikalingi.

L. Moterų Globos Komiteto 
užlaikomose prieglaudose vis
kas sutvarkyta taip, kad vaikai 
bu’tų auklėjami pavyzdingai ir 
sveikai, kiek tai Komitetui lei
džia lėšos.

Kad taip pastatytą L. M. G. 
Komiteto prieglaudų organiza
cijų palakyti tokia ir toliau, 
kad naujai patenkantiems į ją 
našlaičiams užtikrinti taip pat 
sveiką auklėjimą, nemaža pri
sieina rūpintis Kon^itetuli išios 
įstaigos iš kur imti lėšų. Prie
glauda gyvifoja jau nuo 1919 
metų ir buvo palaikoma Ame
rikos ir vietos (lietuvių auko
mis, savivaldybių ir valdžios 
duotomis sumomis. Bet Lie
tuva pergyvena finansinę ir 
ekonominę sunkenybę ir prie
glaudoms užlaikyti sunkiau 
teikia reikalingų lėšų. Todėl 
ir į Ameriką, pas savus ir sve
timus prisiėjo keliauti prašyti 
aukų. Šis pirmas atsikreipimas 
į Amerikiečius davė daug para
mos prieglaudoms. Amerikos 
(Lietuvių visuomenė ir spau
da, “Naujienos”, “Tėvynė”, 
“Sandara”, “Vienybė”, “Dir
va”, “Keleivis”, “Amerikos Lie
tuvis” ir kai kurie kiti parėmė 
musų pastangas. Kaip visur, 
taip ir pas mus, prieglaudos 
yra iš aukų palaikomos, tad 
nuo gero suorganizavimo jų į- 
plaukimo, prigulti prieglaudos 
užlaikymas. Amerikos visuo
menė ir šiam musų norui, no
rui suorganizuoti Komitetus, 
kurie remtų L. Mot. Globos 
Komitetą, pritarė, jų keliolika 
susiorganizavo ir tikimės su
laukti iš Jus, broliai ir sesers, 
paramos musų, o podraug ir 
Jūsų, našlaičiams.

Šis darbas, mes turime viltį, 
ras pritarėjų vis daugiau, šiuo 
pageidaujame, kad Jus, broliai 
ir sesers, arčiau susipažinę su 
mUsų našlaičių reikalais, kiek
vienoj progoj atsimintumėte 
juos ir jų reikalams suteiktu
mėte pagalbą — nors mažą 
auką. Mes visi neesame tur
tuolių tauta, kad ir po mažą 
auką duodami, bet visi steng
damiesi duoti, pilnai aprūpinsi
me musų karo ir jau po karui 
atsiradulsius našlaičius, kurių 
tik nedidelę dalį gali Komite
tas aprūpinti. Jūsų auka, bro
liai ir sesers, nors nedidelė, bet 
mifsų našlaičiams neša šviesą, 
sveikatą ir laimingesnį rytojų.

Jie nekalti, kad j*iems teko 
palikti našlaičiais, bet mes bū
tume kalti, jeigu jų neaprupin- 
tume.

Ko~

Amerikos lietuviy aukos
Lietuvių Moterų Globos Komi
tetui gautos per ponias D. Šle
ževičienę ir V. Vencienę 1923 

Metais.

Ko-

V Trindamas su Ruffles L 
w Ištrins! Pleiskanas Lauk.
| Niežti, niežti visą dieną — jų® net A' 
I stebitės iš kur tų pleiskanų tiek y 

imasi! Juo daugiau jus kasote, juo (| 
I daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal* r 
I vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne* (1 
n malonumo kiekvienam arti jųa esan- A 
rj čiaiu, ir vis neapsakomai niežti I

Be to prisiųsta tiesiai Auko
tojų.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susly- 
rusių 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.

tai prašalins. Ruffles yra tonikų (! 
galvos odai ir plaukams. Ruffles yra X 
pleiskanų naikintojas bu puikiomis (| 
pasekmėmis. Zį

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (I 
rusių komikų, kurie ifidirbo forinulą X 
specialiai paskirtą sunaikinimui pleis* (I 
kanų perų — ir Ruffles atlieka savo Zg 
darbų. W

Pamėginkit bonką! Įtrinkit truputį /| 
Ruffles i savo galvos odą kasdien y 
apie per saivaitę laiko. O kuomet (g 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- JR 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik /g 
65c. už bonką. Galima gauti aptickose.

F. AD. RICHTER & CO. (1
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. M

delegacijos į

Visa tai musų

d. Lawrence,

d. Norvvood,

d. So. Boston,

SUUIKE IUAiEU.il r.

Globos Ko- 
delegaciją j 

brolius ir

26.66
Mass.

180.23

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Itaiijoničkų 
Armonikų

i'W! w'«Ir

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA

Gerbiamosios ir Gerbiamieji!
Lietuvių Motetų Globos Ko

miteto Valdyba skaito savo 
prievole pasiųsti Tamstoms są
rašą aukų, surinktų Amerikoje 
mttsų siųstosios delegacijos iš 
ponių D. šleževičieiMfe ir V. 
Vencienės. Mes manome, kad 
aukavusieji L. M. Globos Ko
mitetui turės progos patikrinti, 
jog auka jų yra pasiekusi jai 
paskirto tikslo. | Podraug L. 
M. Globos Komiteto Valdyba 
reiškia aukavusiems, prisidėju- 
siems surinkti aukų ir k. kuo 
nors gelbėjilsiems musų dele
gačių darbui širdingiausios pa
dėkos žodžius, kaip komiteto 
taip ir to Komiteto užlaikomų 
našlaičių vardu.

Lietuvių Moterų 
mitetas siųsdamas 
žkmeriką pas savo
seseris, turėjo keletą tikslų: 1) 
kad delegatės bekeliaudamos 
po Ameriką surinktų aukų 
našlaičiams, 2) suorganizuotų 
iš brolių ir seserų Amerikiečių 
tam tikrus komitetus, kurie 
nuolatai teiktų tam komitetui 
pagelba, užmegstų ryšių su 
svetimšalių labdaringomis or
ganizacijomis ir 3) kad susipa
žintų su labdaringųjų įstaigų 
darbu ir organizacija Ameriko
je. Ir Komitetas su džiaugs
mu turi Jums pareikšti, kad ši 
kelionė musų
Aindrikr^ pilnaii visais atžvil
giais nusisekė.
delegatėms pasisekė padaryt tik 
ačiū Jūsų, broliai ir sesers, nuo
širdžiam jų misijai pritarimui 
su suteiktai pagalbai. Iš dele
gačių mes sužinojome, kaip 
nuoširdus Jus buvote joms ir 
kaip rėmėte tą darbą, kurio jos 
atvažiavo dirbti. Ir Jums 
broliai ir sesers, bus visutomet 
dėkingi šimtai našlaičių už su- 
šelpimą ir už išauklėjimą jų į 
žmones...

Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas užlaiko dvi prieglaudi: 
vieną Kaune, Mickevičiaus 
g-vė Nr. 2, ir antrą Gelgaudiš
kyje, dvare. Viso tufo laiku 
yra abiejose prieglaudose su- 
virš 2(X) našlaičių, berniukų ir 
mergaičių. Šie našlaičiai yra 
netekę savo tęvų, kiti neturi 
jokių giminių Lietuvoje, nes 

. tai vis surinktos karo aukos.
I prieglaudą jie pateko mažu
čiai arba kiek paugėjusie, bet 
savystoviai negalintys pragy
venti. Kurie jau išaugo, kad 
gali patys duoną uždirbti, jau 
yra darbe, turi savo užsiėmi
mus, kiti dar visai savistoviai 
negali pragyventi, tai Globos 
Komitetas padeda tiek, kiek 
reikalingi. Tie berniukai ir 
mergaitės dažniausia dar ren
giasi į savistovį gyvenimą, 
niokosi darbų ar amatų. Lietu
vių Moterų Globos Komiteto 
yra dedamos pastangos, kad 
visi prieglaudos išauklėti ber- 
niifkai ir mergaites turėtų 
duoną ir galėtų dorai išgyventi. 
O tam reikalinga mokslo, — 
darbų ir amato išmokti. Atsi
radus gabių vaikų — juos lei
džiama mokintis ir mokslų, 
žodžiu, rūpinamasi, kad nežūtų 
taip sunkiai auklėti ir butų 
tautai naudingi. Todėl Jūsų

Sausio 7 d. Astor Hotel, N.
P. per vakarienę..........316.00

Saulio 10 d. Brooklyn, N. Y. 
Kontraktieriai (su pagelba J>. 
J. Augauno) .............. 122.00

Sausio 31 d. Brooklyn, N. Y. 
per Biznierius ............ 371.00

Vasar. 2 d. Brooklyn, N. Y.
Pono M. W. Busho (auka) $25.

Vasario 2 d. Brooklyn, N. Y. 
Pono Steponaičio (auka) 5.00

Vasar. 8 d. Brooklyn, N. Y. 
Per Biznierius .............. 40.75

Kovo 16 d. Brooklyn, N. Y. 
Per prakalbas (WilliainsbuTg 
dalis) ............................. 61.8C

Kovo 18 d. Brooklyn, N. Y. 
Per prakalbas (Central Brook
lyn dalis) .....................  32.20

Kovo 22 d. Brooklyn N. Y. 
Per prakalbas (Maspeth da
lis) ................................. 27.55

Vasar. Eilzabeth, N. J. Kon
certas (kita dalis pinigų pa
siųsta Vilniaus naši.) .. 73.4C

Vasar. 12 d. New Britain, 
Conn. Per prakalbas .. 60.00

Vasar. 14 d. New Britain, 
Conn. Per Biznierius .... 90.00

Vasar. 15 d. Nelw Haven, 
Conn. Per prakalbas .. 26.9(

Vasar. 18 d. Ansenia, Conn. 
prakalbos ir Bizn.......... 66.0(

Vasar. 21 d. Hardford, Conn. 
prakalbos ...................... 35.00

Vasar. 24 d. Amsterdam, N. 
Y. prakalbos .............. 168.30
1 paskolos bonas .......... 50.00
ir Amer. Karo ženki. (War 
Savngs Stamps) .......... 10.00

Vasar. 25 d. Herkiiner, N. Y. 
prakalbos

Kovo 3 
prakalbos

Kovo 6 
prakalbas

Kovo 7 
prakalbos

Kovo 9
per Biznierius

Kovo 8 d. Lynn, Mass. pra
kalbos .........................
Kovo 11 d. Worcester, 
prakalbos ....................

Kovo 15 d. Waterbury, Cor|j. 
prakalbos ir rinįklliava mies

te ................................. 1228.42
Kovo 30 d. Waterbury, Conn. 

prisiuntė ...................... 330.05
Kovo 3Q d. Waterbury, Conn. 

ir 1 paskol. bonas..........50.00
Kovo 23 d. Newark, N. J. 

prakalbos ..............■........  79.20
Kovo 25 d. Scranton, Pa.

51.16 
Mass.
72.72 
Mass.
36.00 
Mass.

458.62
d. So. Boston, Mass.

105.45

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Už kviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

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

1606 S. Halsted St.

!!!!!VeikTuojauir$utaupykPinigi|!!!!!
J ei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namų, dary
kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.
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PUIKIOS NAMINfiS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

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 plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

t

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

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

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo.

Those Erira Rases Took Ali the Fragrance Out of His Sentiments!
'POSE.S TO EE>CEQff7E
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geriausių visame pasauly. Garantija de
šimčiai metų. Musų kainos yra žemesnė® 
negu kitų išdirbėjų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dėl DYKAI 
katalogo. .

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

CHICAGO, ILL.

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Raini 
prieinama.

3319 Aubum 
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 leng-vai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

BY LOIJIS RICHARD
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