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Gubernat. Walton 
pašalintas

Talkininkai susitaikė
Susitaikimas tik laikinis

Vokietija neišduos kronprinco
Oklahomos gubernatorius 

Walton pašalintas
Senatas jį pašalino vienbalsiai.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
lapkričio 19. — Senatas, kuris 
nagrinėjo apkaltinimus prieš 
gubernatorių, šiandie vienbal
siai nutarė gubernatorių Wal- 
ton pašalinti iš vietos.

Tapo nutarta pirmiausia bal
suoti dėl kaltinimo, kad guber
natorius be atodairos paliuo- 
suodavo kalinius, taipjau liko 
nutarta, kad užtenka nuteisimo 
dėl vieno kurio kaltinimo. Po 
trumpos prokuroro kalbos ei
ta prie balsavimo ir gubernato
rių rasta kaltu vienbalsiai—41 
balsu. Prokurorais buvo atsto
vų buto komisija.

Pats gubernatorius išnešant 
nuosprendį senate nedalyvavo. 
Jis pasitraukė iš bylos nagrinė
jimo šeštadieny, apkaltinęs se
natą vienpusiškume ir neteisin
game jo bylios vedime. Po to 
jis daugiau į senatą nebegrįžo ir 
savo liudytojų nestatė, todėl 
taip greitai ir prieita prie balsa
vimo apie jo nL’kaltinimo.

Nemanoma, kad gubernato
rius taip lengvai pasiduotų ir 
pasitrauktų iš savo vietos. Jis 
veikiausia kreipsis prie teismo, 
kuris jau kartą jo vietą išgelbė
jo. Mat, kada atstovų butas 
išnešė apkaltinimą prieš guber
natoriuos, tai kartu tapo nutar
ta, kad gubernatorius pasitrau
ktų iš vietos laike bylos na
grinėjimo. Gubernatorius su 
tuo nesutiko ir atsikreipė prie 
teismo, kuris tą atstovų buto 
nutarimą panaikino.

Talkininkai šiaip taip su
sitaikė tarp savęs

Patiekė reikalavimus Vokieti
jai. Bet susitaikimas esąs tik 
laikinis.

BEMIDJI, Minn., lapkr. 18. 
— Leonard Portano, kuris dėl 
merginos nušovė jos tėvus ir 
dar du žmones, liko sugautas 
miškuose. Minia bandė kėsin
tis jį nu’linčiuoti, bet šerifui 
pasisekė jį išgelbėti.

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bedavoti kad darbo 
neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta. 
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterjs ant 
lygios su vyrais.

PARYŽIUS, lapkričio 19. — 
Ambasadorių taryba susitaikė 
tarp savęs principe ir tuo bent 
laikinai išvengta trūkimo tar 
Anglijos ir Francijos nusistaty
me linkimi' Vokietijos.

Po ambasadorių tarybos kon
ferencijos paskelbta, kad liko 
priimtos principe priemonės, 
kurių bus stvertųsi atnaujini
mui talkininkų militarinės kon
trolės Vokietijoje. Tą susitari
mą dar turės užginti Francijos 
ir Belgijos kabinetai, kurie lai
kys susirinkimus šiandie.

Francijos kabinetas jau at
laikė savo susirinkimą ir išlei
do lakonišką pranešimą, kad 
“kabinetas vienbalsiai už'gyrė 
premiero Poincare užimtąją 
konferencijoj poziciją“.

Ambasadorių taryba susirin
ko 6 vai. vakare, bet nieko ne
nutarė ir svarstymus atidėjo 
rytdienos susirinkimui Sprend
žiama, kad atidėta liko dėlto, 
kad Anglijos ir Belgijos amba
sadoriai negavo žinios nuo sa
vo valdžių apie tekstą projek
tuojamos notos Vokietijai.

Sakoma, jog nota reikalau
sianti, kad Vokietija parūpintų 
apsaugą talkininkų militarinės 
kontrolės komisijai ten, kur 
valstybė turi kontrolę. Sprend
žiama, kad liko sutarta pasiųs
ti protestą Vokietijai prieš ne
apsaugojimą komisijos, bet vi
sai nebus minima kokios pa 
baudos bus uždėtos ant Vokie
tijos, jei ji ir toliau neduotų ap
saugos.

Talkininkų rateliutose jauču 
ma, kad patenkinančio teksto 
nesurasta ir padarytas susitari
mas vien tam, kad neleidus da 
bar pairti talkininkų sąjunga' 
ir laimėjus daugiau laiko išrisi 
mui to klausimo.

Tuose pačiuose rateliutose 
manoma, kad talkininkų sąjun
ga liko išgelbėta tik trumpam 
laikui, nes padėtis tebėra rusti 
ir sąjunga gali suirti prie pir
mo Vokjietiijos pasipriešinimo 

komisijai. Sprendžiama, kad 
Francija padarė savo pastabas 
dėl pabaudų, taip kad ji butų 
liuosa veikti viena, jei prie to 
prieitų. O Francija, manoma, 
nepasibijotų veikti viena, ne
paisydama nė talkininkų pasi
priešinimo. Todėl padėtis nėra 
nė kiek pagerėjai, o tik krizis 
laikinai likd atidėtas.

Skaitoma, kad tai yra diplo
matinis laimėjimas Anglijos, 
bet Su toiomis sąlygomis, kad 
vargiai Londonas norės jį pri
imti.

Premieras Poincare savo kal
boj Neuilly pereitą septintadie- 
nį pareiškė, kad Francijos nuu

sisprendimas tęsti okupaciją iki 
nebus išpildyta Vers alūs sutar
tis, paliečia vien Pareinj. Ruhr 
okupacija gi priklausys nuo su
sitarimo sU Belgija.

Kontribucijos komisija iš
klausys Vokietijos delegatų pa
aiškinimą ąpie dabartinę Vo
kietijos finansinę padėtį atei
nantį penktadienį.

Voketija atsisakys išduoti 
kronprincą

Vokiečiai buvę suėmę narius 
talkininkų kontrolės komisi
jos.

BERLINAS, lapkričio 19. — 
Kancleris Stresemannas ginda
mas savo politiką prieš savo 
partijos viršininkus, dėl kron
princo sugrįžimo pasakė:

“Mums grumojama tolimes
nėmis baigmėmis iš priežasties 
sugrįžimo kronprinco. Tečiaus 
aš skaitau, kad geriau nukentė
ti naujus Francijos brutali ilgu
mus, negu girdėti išmetinėji
mui, kad paskutinis vokietis 
airis kariavo didžiąjame kare 
uri pasilikti ištremtas užsieny, 
;oli nuo savo šeimynos.

“Visą tą naštą mes turime 
pakelti, neskaitant musų politi
nės naštos. Galbūt bus pareika- 
auta iš mus išduoti kronprim 
cą, ir, suprantama, mes atmesi
me tą reikalavimą”.

Partija jam pilnai pritarė.
Iš franeuzų šaltinių Leipzige 

gauta žinia apie incidentą, ku
ris gali duoti ruščių pasekmių. 
Reichswehras areštavo du 
Francijos ir Belgijos oficierius, 
narius talkininkų kontrolės 
komisijos, kurie automobiliu 
važiavo iš Dresdcno į Leipzigą 
ir išlaikė juos kelias valandas 
kalėjime iki gauta įsakymus 
nuo augštesnių reichswehro 
oficierių paliuosuoti juos.

Francija pasilaikys Pareinj
Iki Vokietija neišpildys visų 

Versalcs sutarties sąlygų.

PARYŽIUS, lapkr. 19. Iš- 
vakarii/ose ambasadorių tary- 
bois susirinkimo premieras 
Poincare paskelbė, kad jis 
griežtai laikosi savo senosios 
poli i tikos. Klalbedamas vakar 
Neuilly atidengiant karo pa
minklą, jis surišę kontribuci
jų ir saugumo klausimą su 
Ruhr ir Pareinio okupacija ir 
paske’ibė, kad Francija neap
leis Pareinio ir Vestfalijos tol, 
kol Vokietija nebufe išpildžiusi 
visas Versailės taikos sutarties 
sąlygas ir nebus davusi tinka
mų gvarantijų, kad1 Francija 
nebus vėl užpulta.

Poincare taipjau pakartojo 
prigrumojimą, kad dar dau
giau Vokietijos žemių bi.'s už
imta, jei Vokietija neišpildys 
du reikalavimus: išvarymą iš 
Vokietijos kronprinco ir atstei- 
gimą talkininkų militarinės 
kontrolės.

Poincare taipjau 'labai nusis
kundė ant Anglijos už jos at- 
s i sa kymą dalyvauti Praaidi jos 
puolimuose ant Vokietijos ir 
ant kitų šalių maišymosi1 į 
Francijos pastangas “vykinti 
sutartį”.

Valdininkai brangiai 
kainuoja

Kiekvienas žmogus valdininką 
užlaikymui sumoka po $35 į 
metus.

WASIHNGTON, lapkričio 19. 
—Industrinė taryba paskelbė, 
kad pereitais metais užlaiky
mas valdžios kainavo kiek vie
nam Jungt. Valstijų vyrui, mo- 
terei ar vaikui po $65. Iš tos su
mos apie $35 nuėjo išmokėji
mui algų valdininkams.

Visoje šalyje yra apie 3,400,- 
000 valdininkų.. Kas 11 darbi
ninkų Užlaiko valdininką. Viso 
pereitais metais sumokėta tak
sais $7,061,000,000, arba apie 
aštuntdalis visų žmonių uždar
bio. Tai reiškia, kad kiekvie
nas žmogus turėjo atiduoti še
šių su ketvirtadaliu savaičių 
uždarbį palaikymui valdžios 
1922 m., kuomet prieš karą už
tekdavo tik trijų ir trečdalio 
savaitės uždarbio. Daugiau kaip 
pusę tos somos sudarė valstijų 
ir miestų taksai.

Algoms valdininkams išmo
kėta $3,800,000,000.

Apie trečdalis šalies turto bu- 
vo liuosas nito visokių taksų.

1,400,000 galionų degti
nės už receptus

Kaunas
Socialistinė studentija.

Keturi žmonės mirė
ROGKFORD, UI., lapkr. 19. 

—Šiandie jų namuose 1 rasta 
negyvus John R. Werner, jo 
pačią, jų dukterį Karine ir pas 
juos gyvenusį Eridkson Voil- 
ner. Spėjama, kad jie arba nu- 
troško nuo kokso dujų, ar mi
rė nuo užsinuodijimo maistu.

Belgija patvirtino ambasa
dorių tarybos nuosprendį
BRIUSELIS, lapkričio 19. — 

Po kabineto susirinkimo, Belgi
jos ambasadoriui Paryžiuje ba
ronui D’Hestroy liko pranešta 
telefonu, kad Belgijos valdžia 
ratifikavo ambasadorių tary
bos paruoštą tutotarpinę sutartį 
dėl reikalavimo iš Vokietijos 
didesnės apsaugos talkininkų 
militarinei kontrolės komisijai.

Nori fyroiią padaryti 
šventuoju

LONDONAS, lapkričio 19.— 
Anglijos bažnyčios susirinkime 
bus bandoma vėl įrašy į skaičių 
šventųjų “Karalių Charles, 
kankinį”, kurį jau pirmiau bu
vo garbinama kaipo šventąjį, 
bet vėliau užmiršta. Jį nužudė 
CromVvell’ius, kurio teismas 
pripažino karalių esant “išda
viku, tyronu ir žmogžudžiu”. 
Kad jis tokiu buvo, tą pripažįs
ta ir istorija, bet bažnyčiai jis 
yra “šventas kankinys”.

Religija viešose mokyklose
MINNEAPOLIS, Mlinn., lap

kričio 19. — Pirmą kartą mies
to istorijoje Minneapolio viešo
se mokyklose liko įvesta reli
ginių pamokų klesos, kur bus 
mokinama religijos.

RUSIJA RŪSTAUJA ANT 
ŠVEICARIJOS.

Už tai, kad išteisino Vorovskio 
užmušėją.

RYGA, lapkr. 19. — Mask
vos laikraščiai šiandie labai 
aštriai puola ant Šveicarijos 
valdžios, kurią jie kaltina už 
išteisinimą Mauirice Alexan- 
der Conradi, kuris kiek laiko 
gata'l nušovė Rusijos atstovą 
Vorovskį, laike Lausannos tai
kos konferencijos.

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad čeką areštavo Conradi 
brolį, kutris bandęs pabėgti iš 
Petrogrado į Suomiją.

Reikalauja uždrausti degtinę 
Vokietijoje.

Ispanijos karailus pas papą.

RYMAS, lapkričio 19. — 
Šiandie pas papą Pių XI apsi
lankė Ispanijos karalius Alfon
so ir karalienė Viktorija. Juos 
priimta Vatikane su visomis 
vidu’ramžio ceremonijomis, su 
kokiomis dar nė vieno katalikų 
karaliaus nepriimta nuo 1870 
metų.

Ispanijos ‘ karalius atvyko 
specialiniu traukiniu iš Spezna 
ir pirmiausia apsilankė pas Ita
lijos karalių Emamfelį, o tik 
paskui pas papą.

BERLINAS, lapkr. 19. — 
WiThdltm So'llman, buvęs vi
daus reikalų ministeris, dabar 
reichstago narys, socialistas 
parašė atvirą laišką! gen. 

Seeckt, reikalaudamas, kad jis 
uždraustų degtines vartojimą 
Vokietijoje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 19 d., užsienio 

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

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

Šveicarijos 100 frankų

Kurs liberalu partiją
CHICAGO. — Vadovų mažu

mų grupių konferencija nutarė 
kurti “trečią” partiją ir staty
ti savo kandidatus į preziden
tus. Svarbiausiu tos partijos 
principu bus viešoji nuosavybe 
geležinkelių, bankų ir viešoji 
kontrolė gamtos tifrtų.

Kandidatais j prezidentus nu
matoma senatoriai1 Borah, 
Magnus Johnson ar LaFallette.

Tai yra likučiai tų grupių, 
kurios ketvertą metų atgal irgi 
tvėrė naują partiją, kuprių kon
ferencijoje susitvėrė Farmer- 
Labor partija, bet prie kurios 
jie neprisidėjo, kaipo prie per
daug kairios.

Omahoj progresistai irgi lai
ko savo konferenciją ir nori 
tverti “progresyvę” partiją, ku
rios kandidatu į prezidentus 
birtų Henry Ford.

WASHINlGTO)N, lapkr. 19.— 
Probibicijos biurais paskelbė, 
kad pereitais fiskaliniais me
tais daugiau kaip 1,400,000 ga
lionų degtinės parduota sulig 
daktarų receptais 27 valstijo
se.

Viso bu’vo išduota 11,268,469 
refVptai. Daugiausia jų (išduo
ta Nc\v Yorko valstijoje — 
3,638,751, po to seka Illinois 
valstija su 2,168,788 receptais. 
Mažiausia išduota receptų Ten- 
nessee valstijoje — 171. Už 
tuos receptu^ degtinės gauta: 
New Yorke — 442,996 galio
nus, Illinois — 269,070 gal.

Ncw Yorkas taipjau pralen
kė visas valstijas ir vyno par
davimu. čai antrąja valstija 
buvo Mass., kurioj be to 
buvo parduota daugiausia 
brendęs ir daug “džinės” (ka
duginės) .

Iš 15(1,000 daktarų degtinę 
prirašinėjo 50,000 daktarų.

Vokietijos geležinkeliai 
duoda didelių nuostolių

Metiniai nuostoliai siekia $200,- 
000,000.

BERLINAS, lapkr. 19. — 
Kancleris Stresemannas pa
skelbė, kad valstybės operuoja
mi geležinkeliai šiemet davė 
nuostolių už $200,000,000. Di
desnė dalis nuostolių paeina 
delei netekimo Ruhr ir Parei
nio geležinkelių. Tie du! indus
triniai kraštai ir pirmiau duo
davo 52 nuoš. visų geležinkelių 
pajamų.

Liet. Universiteto Studentų 
Socijalistų D-jos Visuotinas su
sirinkimas įvyko 30. IX. Uni
versiteto rūmuose. Buvo svar
stoma eilė svarbių klausimų. 
Valdyba darė pranešimą apie 
savo darbus žiemos — pavasa
rio semestro metu. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad D-jos Valdy
ba prieš pradedant savo darbą 
1923 m. pradžioje turėjo sau 
nusistačiusi didelį ir, kaip visuo
meniniai — valstybiniam, taip 
ir pačios studentijos gyvenime 
reikšminga darbuotis pieną. Bet, 
deja, jis iki šiol negalėjo būt 
įvykdytas. Kaipo vieną iš svar
biausių darbuotės plano nereali- 
zavimo priežasčių buvo klerika
lizmo teroras prieš socialistinę 
studentiją. Jis buvo dažnai, kaip 
iš klerikalinės studentijos, taip 
ir iš nekuriu įtakingesnių kleri
kalinių sferų valstybės asmenų 
pusės vartojamas tikslui Stu
dentų Socijailistų D-jos organi
zacijai bei jos plėtotei kliudyti.

Po valdybos pranešimo buvo 
kalbų aipie griežtą kovą su kle
rikalizmu ir tos kovos budus bei 
metodus.

Neatidėliojant buvo tuojau iš
rinkta nauja valdyba iš sekančių 
asmenų: S. Kuzminskas — pir
mininkas, P. Janeliunas — vice
pirmininkas, Baltrušaitis — se
kretorius, A. Murzaitė — iždi
ninkė, P. Skardžius knygynin- 
kas. — (L. ž.)
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Veršis — už silkę.

CLAUSTHAL, Saksonijoj, 
liepos 19. — Vieno vietos ūki
ninko našlė 6 mėnesiai atgal 
pardavė veršį už 1,000,000 mar
kių. Ji tuos pinigus pasidėjo 
bankan ir netėmijo apie mar
kės puolimą. Kada dabar ji iš
siėmė iš banko tūtos pinigus, 
tai už juos vos įstengė nusipir
kti paprastą silkę.

Kauno Miesto Valdyba rūpi
nasi prie miesto prijungti kaž
kurias žemes dabar esamas vy
riausybės žinioje, kaip 6-tą j į 
ir 7-jį fortą, čionai manoma 
įtaisyti naujas kapinynas, se- 
natorija, stadionas. Visais tvir
tovės volais aplink miestą ža
dama pravesti bulvarai. (L. ž.)

KELI ŽMONĖS UŽMUŠTI 
EKSPLIOZIJOJ.

SANTIAGO, Čili, lapkričio 
19. — Keli žmonės liko užmušti 
ir daugiau kaip 50 sužeista, 
daugelis sunkiai, ekspliozijoje, “ 
kitfri ištiko amunicijos dirbtu- 
vėje Santiago priemiesty.

Pasimirė nuo munšaino.

CHICAGO. — Joseph Picard, 
24 S. Laflin St., nusitarė ge
rai pavaišinti savo svečiui iš 
Russell, Ky. — Thomais Dwyer 
ir Daniel Kelly. Tuo tikslu jis 
nusipirko artimam gatražiuje 
bonką munšaino. Pasekmės 
tų vaišių yra tokios, kad Dwy- 
er jau pasimirė, o pats Picard 
sunkiai serga. Kelly gi yra pil
nai sveikas, bet tik dėlto, kad 
jis nė lašo to munšaino negėrė.

Cenzūra vėl veikia Japonijoje.

SAN FRANGISCO, la^r. 
18.— Vėl tapo įvesta cenzūra 
ant visų iš Japonijos išsiun
čiamų žinių.

$4.28
$1.4f
$4.5F

$16 90
$2.70
$4.31
$5.82

$10.00
$14.50

$37..1F
$26.19 i • • j. -x -$17.28° paskui ir pats pasišovė.

DANVULiLE, B., lapkr. 1.— 
19. — Dorsey Quick, prieš ku
rį grand išnešė 32 apkaltini
mus už munšaino pardavinėji
mą, dviem Šūviais sunkiai su
žeidė policistą Briggs, kuris jį 
areštavo u*ž greitą važiavimą,

MOBILE, Ala., lapkr. 18. — 
šiandie čia pasimirė negras 
John Livingston, 115 m. am
žiaus. Jo pati, viena paskutinių 
iš Afrikos atgabentų vergių, 
taipjau išgyveno 115 metų.

ŠIANDIE — veikiausia gied
ra; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 6:45 valandą, leid
žiasi 4:26 valandą. Mėnuo leid
žiasi 2:47 valandą nakty.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
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 desetkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

HMJJIEINIOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

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

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

f ........
Ofiso Telefonas

Central 4104

aveikslai

Kas Dedas Lietuvoj
Kaunas

Suomių filologas.

Šių metų rugpiučio m. 
ko žem. Panemunėn pas dekan- 
tą kn. J. Skinkį Suomijos filo
logas p. Dr. Eino Nieminen su 
žmona Ona, kad Lietuvoje pa
simokytų lietuvių kalbos.

D-ras E. Niemien’as jau 
kelinti metai mokėsi lietuvių 
kalbos ir jau pusėtinai lietuviš
kai kalba. Bet jisai norėjo pa
siklausyti žmonių kalbamosios 
kalbos, kad galėtų toliau toje 
srityje darbuotis.

žem. Panemunėje Dr. E. Nie
minen viešėjo apie 16 dienų. 
Po to jisąį išvyko Kaunan, o iš 
ten rengėsi važiuoti Leipcigan, 
Pragon ir t. t. savo studijų rei
kalais.

Dr. Nieminen’as yra trečia
sis suomis, kuris studijuoja lie
tuvių kalbu. Pirmieji du jo mo
kytojai buvo Dr. Mykolas ir 

‘Dr. Niemi. (L.ž.)

mokyklų inspektorius tūlas 
Plebančik, kuris savo darbais 
pralenkė net rusų laikais in
spektorių Raku, tais laikais 

lankiusį liaudies mokyklas ir 
tik švelniai raginusį žmones, 
kad perkeltų vaikus iš “Ryto” 
mokyklų į valstybines rusų mo
kyklas. Plebančik gi kitaip 
elgiasi: jis gazdina lietuvius 
kalėjimu*, jei neklausys jo įsa
kymų. Taip mokytojų Voncu- 
naityte, įteikusių kaimo gyven
tojų prašymų leisti atidaryti 
mokyklų, tai [grasino kalėji
mu, jog ji pasirašė kažkokį 
inspektoriaus patiektų popierį 
nė nežinodama jo turinio. Nors 
minėtame kaime visi gyvento
jai lietuviai, tačiau dėl atėjūno 
užsispyrimo jie negali turėti 
savo mokyklos su gimtąją dės
toma kalba.

kurios įkalbinėja kaimiečius, 
kad steigtų lenkų mokyklas, 
žadėdamos ir kutro ir žibalo ir 
gąsdindamos žmones didele 
atsakomybe, jei atsisakytų. Be 
to tas pats seimelis jau nuo 
pereitų metų kimba prie lietu
vių prieglaudos ir sutrukdžius 
lietuvių kalba dėstomų mokslą. 
Todėl dabar ieško įvairių prie
kabių prieglaudų išmesti iš bus
to, už kurių “Ryto” draugija 
moka.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

Iš Universiteto.

Spalio 24 d. rytą Studentų 
Medikų Draugijos vitrinoje kas 
tai iškabino fašistų atsišauki
mą “Susipraskime, Lietuviai” 
ir be to pakraščiuos ranka bu
vo parašyta: “Piauk žydus — 
išgelbėsi Lietuvą”. Galima bu
tų manyti, kad tą atsišaukimą 
iškabino koks nepraustaburnis 
tyčia, bet pasirodo, kad vitrina 
užrakinta ir be. tos draugijos 
valdybos žinios (nes jos žinio-| 
j e raktai) tasai atsišaukimas; 
negalėjo būti pakabintas.

štai prie kokių chuliganiškų 
darbų priėjo musų nekurie stu
dentai. Ir dar prirašo.

Universiteto Rektorius su 
liudininkais vitriną nukabino ir 
užvedė tardymą. (L. ž.)

______ z _____________

Protestas priekį davimą gene- 
rolienei de Aondy Krištėnų 
dvaro.

“L. žinių” redakcija gavus 
iš buvusių savanorių grupės 
protestą, kurie labai piktinasi, 
kam aiškiai Lietuvos priešinin
kei dalinama dvarų žemė, kuri 
taip yra reikalinga ir užsitarna
vusiems savanoriams. Tie sava
noriai primena, kad jiems dar 
neteko matyti nei vieno pasi- 
šventusio dvarininko, kurio vai
kai gintų musų tėvynės nepri
klausomybę. žemes grąžinama 
dvarininkams, o tuo tarpu 
savanoriams, bežemiams ir ma
žažemiams žemelės nepritenka. 
Pagalios ta grupė kviečia prieš 
tokį atsitikimą smarkiai pro
testuoti. (Pasirašė 12 asmenų).

Iš Lenkų okupuotos 
Lietuvos

Švenčionys. (“Ziem. Ojcz.) 
Vietiniai lietuviai dvylika me
tų turėjo savo draugijų “Ry
tas”, kuri kėlė lietuvių vaikų 
švietimų jų gimtų kalbą dabar 
jiems ir ši galimybė jau atim
ta. Į Švenčionis atkeltas naujas

J5 e ve ros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

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

Kaina 28c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

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

Kaina 80c.

W. F. SEVERĄ CO.
CE&AR RAPIOS, IOVVA

Mrs. Butkienės 
niežėjimai ir skausmai

Pranyko po vartojimui 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound. S. L. FABIONAS CO.

Ar jus žinote, kad
Labai didelis skaičius Lietuvos jau

nuomenės studijuoja Šveicarijoj, Uni
versitetuose. Ar jus žinote, kad Hel; 
mar Turkiški cigarctai yra padaryti 
iš 100% gryno turkiško tabako, ge
riausio tabako dėl cigaretų ?

Kuomet jus kankina skaudus atakas * 
reumatiSkų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strOndieglis, skaudami sųna- «. 
riai ir muskulai—kokis neapsakomas # 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- * 
nant su

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

W. Philadelphia, Pa. — “Kuomet aš 
valiau stubą pereitą balandžio mėne

sį. aš tur būt pa
trukau ar kas ki
tas pasidarė, nes 
vėliau aš turėjau 
skausmus ir niežė
jimus visuomet ir 
jaučiuosi labai blo
gai. Aš negaliu 
nei savo stubos ap
valyti ir negaliu 
panešti ir mažos 
beskės groserio iš 
krautuvės arba ne-

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Švenčionių apskrity gyvena
ma beveik vienų lietuvių, ir to
dėl nenuostabu, kad liaudis 
stengiasi tirtreti savo lietuviškas 
mokyklas, tačiau Švenčionių 
seimelis, imdamas iš lietuvių 
diddlfiausiu^ moke(sn|iui {liaudies 
švietimą trukdo. Jis siuntinėja 
į kaimus įvairias “ponias’”,

ir tuojaus pajaudama malonia! de
ginanti Šiluma besiskleidžiant po ekau- • 
darnu vietų, kuri suteikia malonų ana- 
gumtj ! Visikai n^ra reikalo kankintis 
turint po ranka tokiu, tikrų pagalbų. •

Pain - Ezpelleria tikrai pagelbės ir - 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito; . 
inietn tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonką * 
parankioje vietoje. •

85c. ir 70c. už bonką aptiekoee. #
F. AD. R1CHTER & CO.

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

Terpetinas 
Užmuša Skausmą!

Naujas Terpentino Išradimas Prašalina Neuralgija 
Reumatizmų, Krupą, šaltį, Gerklės Skaudėjimų.

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- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 

visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

galiu nueiti 4 arba 5 skverus, kad ne
gaučiau didžiausių skaudėjimų į strė
nas . Aš atlankiau savo draugę Mt. 
Holly, N. J., ir ji sako man, Mrs. 
Butler, kodėl jus nevartojate Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound? Ma
no vyras sako, kad jam tos gyduolės 
labai pagelbėjo nuo jo visokių nema
lonumų. Patarė vartoti jas. Taigi 
aš pradėjau vartoti jas ir jos teikia 
man daug gero. Kuomet aš jaučiuosi 
sunki ir nemaloni, jos visuomet sutei
kia man daug pasitprinimo. Aš galiu 
dirbti savo darbą su malonumu ir aš 
einu riebyn ir storyn. Aš ir dabar 
vartoju Vegetable Compound ir Liver 
Pilės ir aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Sanative, Wash.” — Mrs. 
Charles Butler, 1233 S. Hanson St. 
W. l’Hila., Fa.

Rašykite Lydia E. Pinkham Mcdi- 
cine Co., Lvnn, Mass. ir gausite dykai 
vieną kopiją Lydia E. Pinkhams Pri- 
vatišką Nurodymų Knygą “Ailments 
of Women”.

K. GUGIsl
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-1) 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Sustabdyk tą reumatišką skaudėji
mą tuojaus! Tegul Turpo, Turpenti- 
ne Ointment išvaro jį lauk! Turpo 
ir reumatizmas nesutinka, kuomet 
Turpo ateina tai skausmus apleidžia.

Nėra kito tokio greito palengvin
tojo kaip terpetinas. Šis naujas Tur
po išradimas yra taip sutaisytas, kad 
stebėtinai retai išvaro skausmą. Iš
sitepus krutinę, ar gerklę, kaip tik 
galima užuosti.

Turpo išmuša reumatiškus skaus
mus iš jūsų systemol Palengvina 
skaudamai gerklei, šalčiui pleurisy, 
lumbago, neuralgijos ir kataro. Ne- 
puslėja ir nedegina.

Kam-gi kentėti ? Tegul Turpo pra
šalina skausmus. Nebūk be Turpen- 
tinę Ointment, kuris turi savyje 
Menthol ir Camphor, . Tarpo — 35c. 
ir 70c. dėžutė.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Nauji Tru-Fit Akiniai 
IfflUU Išbandimui

Puikus Shell 
rėmai pagra
žina veidą. 
Nesiųskite nei cento ai užsitikiu jums
ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Kitholz Spectacle Co., Dept. F L. 5 
1462 64 66 W. Madison St., Chicago, III 

Atsiųskite man porą akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti. 
Vardas ......................... Amžius. ........
Pašto Ofisas ..............
Gatvė ir numeris ....
Box No .......... R F D

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei vie

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko.

Aš pertikrinau daugiau

rri«|1 ik Ką 
Atėjo

kaip 200.000 vyrų ir mo- .
terų, kad mano dideli "True Vision akiniai, su 
gražiais shell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos j^Ml 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą.- Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre- 
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa- 
rankini jie pritinka ir jus pratesite skaityti, siūti,: 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jėi po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra. lyKųs, 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN-. 
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupo-; 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai; 
minkštų ausų

Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų 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 pluoštų jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni-

Prospect 2992 
Speciali atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoju 

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

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėm^'kaipo Kalėdų 

"Dovaną

7 »>1 t/

o

Kaina $60
Fųomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str 
Chicago, III.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

JOHN KUCHINSKzVS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOUN Li BAGDžIUNAS
;; ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egžaminuoja Abstraktui, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

1_ ..

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. nabaah Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ IŠ LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRES, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00 . nn
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00. 

) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
) KELIONĖ APLINK PASAULI l 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal- 

deštais paveikslais. Kaina $1.00.-
T POLITIKOS LAKTU. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti

4 
5 
noko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 83 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaisgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimti. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų kny^ų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

Cleveland, Ohio.

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.

Roselandiečiams ir ken-
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
mui

artim-

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vytasis, vaikinams ir 
vaikams

pinigų
pasiunti-
Lietuvon

yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi-
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija.
Iš Roselando ir • 
singtono siųskite 
gus Lietuvon per
j ienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E 
115th St., Kensington.

gva-

Ken-

pini-
Nau-

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba ©verkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų* 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai
ir augščiau
Vaikų siutai ir overkautai
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

$18.50
$8.50
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PASIRINK 
HELMAR
RŪKYTOJAI, kurie su

pranta kas gera pasiren
ka HELMAR Cigaretus, nes 
HELMAR patenkina ir labiau
sia nepatenkinamus vyrus.
Turkiškas tabakas yra švel
niausias ir labiausia tinka Ci-
garetams. Pirkdamas HEL
MAR Cigaretus gauni gerumą. 
Pirkdamas paprastus Cigare
tus gauni tik skaičių.
HELMAR Cigaretai yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susilaužy- 
mo ir sumankymo.

BOXES 
of 
1O or 
20

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 
į ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 

“Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 So. Hal- 
sted St, Chicago, III., bus prakaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

I
 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 26,1923.

korespondencijos]
Brooklyn, N. Y.

Žavėjančios blauzdos ir kiti 
galai.

Ar jus tikėsite ar ne, bet 
Brooklyne yia tokių kavalierių, 
kuriuos labai žavi leidžiu blauz
dos. Kartais taip į jas įsižiopso, 
kad nepajunta nei kaip švel
nios, minkštos ir malonios sa- 
liunininkių rankutes “įsimufi- 

na” j jų kišenius ir palieka tik 
siūles....

Nepersenai buvo toks įvykis. 
Vienas kavalierius išsimainė 
$50 lietuviškoje karčiamoje. 
Tai pastebėjus saliunininkė pa
vartojo savo jau nekartą išban
dytus “triksus”, kad neišleidus 
“kostumerio” su pinigais lau

kan. Ji ėmė šokinėti prieš jį, 
rodyti savo riebias blauzdas, 
kad tik labiau Antaną suinte
resavus. Ir pavyko. Pasisodino 
sale savęs ir, žinoma, dar la
biau jį sužavėjo. Kada šis pa
kilo eiti laukan, pasižiūri, kad 
jo kišenių j e jau tik siūlės....
Ėmė daryti pretenzijų — gavo 
mušti, pagalios buvo išmestas 
iš karčiamos, ir užriestas kriu
kis.

Kitoje lietuviškoje karčiamo
je žavinčios blauzdos vienam iš 
kišeniaus išvežė apie 200 dole
rių. Šitas buvo nebe “singelis”, 
bet vedęs žmogus ir dagi kriau
čių bosas, paprastai vadinamas 
Frenkiu. Mat ir vedusių yra to
kių, kuriuos svetimų leidžiu 
blauzdos stipriai sužavi. Tik ši
tas jau nesidavė mušti, bet nu
ėjo teisman. Saliunininkė sako, 
kad ne ji jam pinigus išėmus, 
bet kai jis jos lovoj užmigęs, 
tai jam pinigus ištraukęs Vai— 
kas. Ir Frenkis buvo patraukęs 
teisman ne saliunininkę, o Vai
ką, bet vėliau susiprato, kad 
vis tik ne Vai—kas tai padaręs, 
bet turėjus padryti žavėjančių- 
jų blauzdų savininkė Onutė.

Kuo tas viskas pasibaigs, ne
žinia.

šitokių atsitikimų netrūksta. 
Mat kai kurie saliunai, negalė
dami kitaip išsiversti, griebias 
šelmysčių, žinoma, nevisiems 

taip sekasi, o tik tokiems, ku
rių leidės turi gražias blauzdas.

Laiminga Chicaga, kad pajė
gia naikinti saliunus. Kada tą 
cholerą išnaikins New Yorke— 
nenumatyti. —A. P. S.

Pasakyta tiesa
“Illinois Miner” (lapkr. 17 

d.) savo editoriale padarė se
kančią pastabą, pavardytą: 
“Too many for us.”

“Savaitė atgal Alexandrijos, 
Minnesotoj, apylinkės f armė
nai bulves pardavė po 20c. bu
šelį, o dvi savaitės atgal parda
vė po 12c. buš. Gitos pačios šak
nies bulvės Minneapoly dabar 
yra parduodamos po $1 buše
liui.”

Ir pastebi, kad trumpoje atei
tyj turbut bus parduodamos po 
$2 buš.

Kodėl 12c. bušelis bulvių 
yra parduodama po $1, ir kodėl 
$2 tonas anglių yra parduoda
ma po $12? Todėl, sako laikraš
tis, kad yra perdaug bulvių, ir 
perdaug farmerių, ir perdaug 
kasyklų, ir perdaug angliaka

sių; permaža mokyklų ir per
daug “damfools” — kvailių.

—Laisvės Mylėtojas.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

NORTH
GERMAN 

LLOYO 
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ 
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St 

Chicago, III.

Sumažina
ant Kitų 
Didelių 
Išlaidų

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

EIMYNOS iš keturių asmenų paprastai su
vartoja mažiausiai tris svarus kokio nors 

aptepimę ant duonos kas savaitę, — didesnės 
šeimynos daugiau. Tai yra suma pinigų kurią 
jus privalote! užmokėti už valgį. Vartojant 
Jelke GOOD LUCK Margariną sumažina tas 
išlaidas ir tuo pačiu sykiu suteikia jums labai 
gerą aptepimą ant duonos, kuris turi labai ge
na už GOOD LUCK tai nėra dėl prastumo, bet 
na už GOOD LUCK tai nėra dėl psatumo, bet 
todėl, kad daug išdirbama. Vartokite GOOD 
LUCK prie savo stalo dėl virimo — ir sutaupy
ki pinigų.

UELKE

MARGARINE
Geriausias aptepimas ant duonos

PA JŪSŲ GROSERNINKĄ

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

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

Tel. Blvd. 8138 
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUSERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

jCgrOR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvių Dantų Gydytojas 

X-Spindu)iai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

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

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

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

f Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramones Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee A ve 

Kenosha. Wis.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

k-

Or. 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.

r
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Cnicagoi. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Ręs. 1139 Independence Blvd. Chicagt

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.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

Tel. Kenwood 5107

r

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

8315 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaiku ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2881

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ava.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
k. J

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 t 
Telefonas Lafayette 6061

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

vyriausiu gydytoju.

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

2009 North Avė.

(Kampas Milwaukee Avė.)
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Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
aekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro ▼ 4, 1789 So. Halatad St., Chicago, 
III. — Telefonai i Rooscralt 8500.

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metams........................... .........
Pusei metų-------- ------ —
Trims minaaiams ........ .........
Dviem mėnesiam ,■« ■ ..
Vienam mineaioi 

Ehlcagoje per neligtejunl 
Viena kopija -----------------
Savaitei ........ . ............ .
Minesiui--------------------------

18.00
. 4.00
. 2.00
, 1.50
, .75

18c
75c

Amerikos buržuaziniai li
beralai prakišo republikonų 
ir demokratų partijose, ati
duodami tų partijų kontro
lę stambiojo kapitalo tar
nams. Dabar jie vėl nepajė
gia sutverti savo atskirą 
partiją. Šiek-tiek pasiseki
mo turėjo iki šiol tiktai aug- 
ščiaus paminėtoji Farmerių 
-Darbo partija, bet tai dėl
to, kad ją remia kai kurios 
darbininkų unijos. Grynai 
buržuazinis liberalizmas, 
pasirodo, yra bejėgis.

Stipri “trečioji partija” 
veikiausia susidarys Ameri
koje tiktai tada, kai sava
rankio politinio veikimo rei
kalą supras plačiosiosios 
darbininkų minios. Bet tai 
bus ne liberalinės buržuazi
jos, o darbininkų partija.

____________ t__________

Naujas Poincarčs 
laimėjimas?

t

Metanui .— _____ ____ _ . <7.00
Pusei metę 8.50
Trims mėnesiams _ —.......... — 1.75
Dviem minesiam 1.25 
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams-------------------------------- $8.00
Pusei metę........... ...........................4.01
Trims mėnesiams--------------------2.00
Pinigus reikia lięsti palto Mansy
rderiu, kartu su užsakymu.

Liberaline 
buržuazija

Vakar susirinko Paryžiu
je Santarvės ambasadorių 
taryba. Prieš jos susirinki
mą Europos valstybių sosti
nės rodė didelio susirūpini
mo, kad tarp Francijos ir 
Anglijos gali įvykti aštrus 
susikirtimas dėl Vokietijos 
ir gali galutinai suirti San
tarvė.

Paskutinės telegramos te- 
čiaus praneša, kad ambasa
dorių tarybai pirmutiniam 
savo posėdyje pasisekė išly
ginti skirtumus tarpe Ang
lijos ir Francijos valdžių 
nusistatymo. Santarvė vėl 
esanti sustiprinta.

Jeigu taip, tai reikia ma
nyti, kad laimėjo p. Poinca- 
rė, nes jo paskutinio nedėl- 
dienio prakalba rodo, kad 
jisai yra pasiryžęs nenusi
leisti. Anglijos konservato
rių valdžia, matyt, vėl jam 
nusilenkė.

“Darbininkių Baisa®” apgai
lestauja* kad po sumanymo 
priešams laimėt padėjo pačios 
darbininkės moters. Sako

“Didesniuose tos valstijos 
centruose, kaip tai Portland, 
Ruinford ir Leftviston, kur 
daugiausia randasi audimo 
išdirbystes, — ten darbas 
tęsiasi vienuteliką ir daugiau 
valandų. Daugiausiai susi 
spietę ateiviai, kurie negali 
balsuot už aštuonias darbo 
valandas, kad tas nesuniaž 
tų ir taip jų mažas algas. 
Mat, dirbant po dešimtį va
landų, vos tegalima prasi
maitinti, o dirbant aštuonias 
valandas, dar sunkesnis pa
sidarytų ekonominis gyveni
mas.”
Paskutinis sakinys, žinoma, 

yra neteisingas. Dirbant aš- 
tiJonias valandas, gyvenimas 
nepasidarytų sunkesnis,. nes 
darbo laiko sutrumpinimas ne 
būtinai turi reikšti atlyginimo 
sumažinimą. Atvirkščiai, pa
tyrimas rodo, kad atlyginimas 
už darbą kyla, kuomet darbo 
laikas darosi trumpesnis. Tose 
darbo šakose, kur darbo valan
dos yra trumpos, darbininkų 
algos yra didesnės, negu tose 
šakose, kur darbo valandos yra

moterims

yra tam
savo nau-

O
Farmerių -Darbo

užsipildavo ant “Naujienų” ir 
iškovodavo jas įvairiais bim- 
biškais žodžiais.

Na, o dajbar progresisčįių 
laikraštis jau pats pamatė, kad 
priešintis įstatymams, apsau- 
goljantilems darbininkes, yra 
tamsumas!

Niekindamos tokius įstaty
mus, progresisčių vadovės, va
dinasi, pačios tarnavo tamsu
mui, o ne darbininkių gerovei. 
Keista tiktai, kad da ir šiandie 
jos laikosi įsikabinusios 
skverną Dėdelių, Angariečių 
kitų bolševikiškų pleperių.

DAUG TIKINČIŲ, BET..

ir

S. Bostono “Darbininkas” 
giriasi, kad iš pusės miliono lie
tuvių, gyvenančių Amerikoje, 
esą 350,000 katalikų ir tik 150,- 
000 nekatalikų. Bet toliaus, 
kalbėdamas apie Amerikos lie
tuvių apšvietos stovį, jisai sa
ko:

“Gal nepatogu, bet reikia 
prisipažinti, jog esame nu- 
skurėliai, proto .ubagai, savo 
mokslingumu pralenkiame 
tik Afrikos negrus ir kažku
rias Azijos tautas.”
Kam čia bastytis po Afriką 

ir Aziją, kad yra ir Europoje 
tauta, savo “mokslingumu” pa
naši lietuviams, būtent —-■ is
panai! i

Ispanijos liaudis yra tam
siausia visoje Europoje, bet už 
tai tenai katalikiškų avelių 
yra daugiausia.

Kuomet abi stambiosios 
buržuazinės partijos Ameri
koje — republikonai ir de
mokratai — pavirto didžio
jo kapitalo įrankiais, tai 
prasidėjo judėjimas suorga
nizavimui “trečiosios parti
jos”. Iki šiol tečiaus jisai 
dar nedavė sėkmingų rezul
tatų.

“Trečiosios partijos” šali
ninkai suskilo į dvi grupes. 
Vieni sutvėrė “Komitetą Ke- 
turiasdešimts Aštuonių” 
antri
Partiją. Dabar mėginama 
tas dvi grupes sujungti j 
daiktą; tuo tikslu Chicagoje 
eina konferencija, kurioje 
dalyvauja kai kurie Farme- 
rių-Darbo Partijos ir “Ko
miteto 48-ių” darbuotojai.

Šioje valandoje neišrodo, 
kad susijungimas įvyks. Bet 
jeigu jisai ir įvyktų, tai dar 
ir tuomet toli-gražu nebūtų 
pilno susivienijimo tų ele
mentų, kurie yra nepaten
kinti senomsiomis kapitalis
tinėmis partijomis. Butų, 
pav. dar neprisidėję prie 
“trečiosios partijos” senato
riaus La Follette’o šalinin
kai ir taip pat daugelis libe
ralų iš demokratų partijos.

Apžvalga
PAČIOS SAVE PLAKA.

Buvusia “Moterų Balsas”, 
kuris dabar vadinasi “Darbi
ninkių Balsu”, rašo apie nese
nai įvykusį Main valstijoje 
balsavimą įstatymo sumany-. 
mo, apribojančio darbo laiką 
moterims ir vaikams. Su ap
gailestavimu jisai nurodo, kad 
tas įstatymo sumanymas buvo 
dauguma balsų atmestas. Už 
tai, kad darbo laikas moterims 
ir vaikams butų apribotas 48- 
ioms valandoms savaitėje, pa
duota 25,348 balsai, o prieš 
—31,126.

Įdomu tečiaus pastebėti, kad 
“D-ių B.” vadina tamsiomis 
tas moteris, kurios bijo balsuot 
už įstatymo sumanymą, apri
bojantį darbo laiką 
ir vaikams.

Tikra tiesa, jog 
sios, nes nesupranta
dos. Bet ar senai pasiliuosavo 
nuo tokio tamsumo pats L. M. 
P. Sus-o organas?

Nuo to laiko, kai tos organi
zacijos viršūnėse paėmė viršų 
bodšev ik iška i-komumatinis misi 
statymas, progres^sčių laikraštis 
ėmė niekinti visokias darbinin
kų pastangas iškovoti sau bū
vio pagerinimą įstatymų keliu. 
Jo redaktorės ir centro komi
teto narės — Šukienė, Petrikie- 
nė ir k. — aiškino to laikraš
čio špaltose, kad įstatyminiai 
pagerinimai arba reformos tai 
esąs tik “darbininkų mulkini
mas”; ažuot davęsi save mul
kinti rėmę reikalavimus geres
nių įstatymų, darbininkai turį 
rengtis prie kapitalizmo siste
mos nuvertimo, 
girdi, reikia 
griauti!

Šitai neva 
ta/oijaii, kiek 
vojo” : 
Dėdelė, 
An/garietis, 
kad lietuvės 
susiprato” 
keliu”, o ne seka paskui “išda
vikiškus” socialistus. Ir kiek 
kartų “Naujienos” mėgindavo 
parodyti LMPS-o vadovėms, 
kad skleisdamos tokias min
tis, jos klaidina savo drauges 
moteris, tiek kartų jos piktai

NETIESA, KAD SOVIETAI 
ESĄ “LYDIŠKI”.

Ne “lepinti”, 
kapitalizmą, bet

revoliucingai agi- 
įgalėdami, “tura- 

progresisčių laikraštyje 
, Tauras, Kapsukas ir 

kurie džiaugėsi, 
darbininkės “jau 

ir eina “tikruoju

Pasiremdama žiniomis, kai
rias žurnale “Hearst’s Inter
national” pranešė p-lė Strong, 
“Vienybė” priėjo prie įsitikini
mo, kad Rusijos sovietų val
džia anaiptol nėra žydų ran
kose. Žydų esą nedaug sovie
tų viršūnėse:

“Komisarų Taryboje iš 20 
narių žydų tėra du: Trockis 
ir- Dovgaleskis, pašto komi
saras. Komunistų partijos 
eentraliame komitete, kuris 
yra Rusijos tikroji valdžia, 
iš 40 narių tik šeši yra žy
dai. Kadangi tenai yra šeši 
gruzinai, tai pagal teisybės 
gailimą sakyti, kad Rusiją 
valdo gruzinai, kaip ir žy
dai. Finansų komisariate ir 
Užsienių reikalų komisariate 
daugiausia žydų. Jie ten yra 
todėl, kad iš seno gabus prie 
kalbų ir finansų. Rusijos 
gelžkelius valdo lenkas 
Dzieržynskis, o valstybės fa- 
brikujS lenkas Kryižanovskis. 
Daugiausia žydų valdžioje 
yra Ukrainoje ir Baltarusi
joje, kur jų daugiausia bur
davo ir prie caro. Iš 6,614 
valdininkų Baltarusijoje, pa
vyzdžiui, 2,030 yra žydai. 
Tos srities valdžioje yra 34 
nuošimčiai žydų.”

Šitie faktai yra senai žino
mi. Rusijos valdžioje iš viso 
yra nepaprastai didelis nuošim
tis svetimtaučių, kadangi patys 
rusai turi nepakankamai gabių 
ir apšviestų žmonių. Caro lai
kais valdžioje btfvo daug vo
kiečių.

Kaip carizmas buvo blogas 
ne dėl savo “vokiškumo”, taip 
bolševikų valdžia yra bloga ne 
dėl savo “žydiškumo”, “gru- 
ziniškumo” arba “lenkiškumo”. 
Ji yra bloga dėlto, kad ji yra 
žiauri ir despotiška. Bet tokios 
valdžios Rusijos žmonės nepa
kęstų, jeigu jų būdas butų ki
toks. Į rUsų charakterį pada
rė labai blogos įtakos šimtine, 
čiai totorių viešpatavimo Ru
sijoje. Rusai yra užsikrėtę 
žiaurumu nuo tos piongolų pa
dermės.

Lietuvos Universite
to Studentų Socia

listų uždaviniai.
Kiiulnas, X. 22.

Jau gerb. “Naujienų” skai
tytojams teko girdėti apie šią 
socialistinės studentijos organi
zaciją. Nuo pat įsikūrimo 
Aukštųjų Kursų, to dabartinio 
Universiteto branduolio, Stu
dentų Socialistų Draugija dir
ba savo darbą nebodama kliū
čių, kurios pasitaiko Draugijos 
darbavimosi srityje. Nuolati
niai užsipuldinėjimai iš klerika
lų spaudos, šmeižimai, įtarinė
jimai iš vienos pusės ir didelė 
stoka lėšų iš antros — parali- 
žuoja progresingosios studenti
jos darbą. O darbo studentai 
socialistai turi didokai. Tik 
prisiminkime Draugijos dar
buotės planą, praneštą naujai 
išrinktos valdybos pirmininko 
St. Kuzminsko visuotiniame 
narių susisinkime, -Universite
to rūmuose, spalio mėn. 14 d. 
Pirmiausia, organizuoti studen
tai socialistai privalo dideliau- 
sios domės kreipti į akademinį, 
'Universiteto 'gyvenimą, kad 
nuolat didėją klerikalų apeti
tai neUžgrobtų visą Aukštąją 
Mokyklą į savo rankas. Juk 
nepaslaptis, kad Teologijos fa
kultetas, tasai juodvarnių liz
das, labai Universitete įsigalė
jęs. Pažiurėjus į Teologijos 
fakultete dėstomus dalykus — 
katedras aiškiai matyti, kad 
jam ne tik “dvasiški” dalykai 
rupi, ibet jis, sekdamas jėzuitų 
pavyzdžiu, ir pasaulinių moks
lų griebiasi, kad tik pritraukus 
daugiau jaunuomenės į savo 
tinklus. Ir galima tikėtis, kad 
neužilgo minėtas fakultetas 
kėsinsis paglemžti į savo nagus 
kitų fakultetų darbą, ką jau ir 
dabar kartais stengiasi daryti. 
Čia reikalingas rimtas darbas 
kaip iš pažangiųjų profesorių 
•fųsTĮBpos fųuopnąs jį din j

Konkrečiau imant studentų so
cialistų uždavinys Universiteto 
sienose turi būti: užimti visas 
studentų organizacijos vietas— 
semestrų seniūnų, fakultetų 
tarybų atstovų, veikiančių ben
drų visiems studentams draugi
jų valdybas, Universiteto Teis
mo sąstate turi atstovais nuo 
fakultetų tiktai Socialistų 
Draugijos narius. Šios visos 
studentams skirtos U-to tvar
kymosi vietos yra gana svar
bios, nes dažnai turi balso ne
mažos vertės rišime dalykų 
liečiančių visą U-to gyvavimą.

Susidėjusių aplinkybių de- 
liai U-to vadovybė gana pati
kimose rankose — rektorium 
yra visiems žinomas prof. V. 
Čepinskis, gi Senato dauguma 
ii* sekretorius prof. Lašas yra 
liberaliai nusistatę žmonės. 
Reikalinga, kad ir iš studentų 
pusės butų jiems artimi as
menys, įkad visais Aukštosios 
Mokyklos darbas eitų sutarti
nai, harmoningai pirmyn. Čia 
tai randasi platoka studentų, 
socialistų darbuotės vaga ir 
nuo jų pasišventimo, energijos, 
kartais, pasiaukojimo daug 
kas priklausys Lietuvos Uni
versitetą bekuriant.

Už Universiteto sienų, visuo
menėje irgi visi laukia socia
listinę jaunuomenę su išskėsto
mis rankomis. Socialistinė in
teligentija paskendusi atskirų 
partijų darbuose nesulskuba 
rūpintis bendrais visiems socia
listams darbais. Darbininkams 
klubų, skaityklų steigimas, gi
linimas proletaruose tikrai kla
sinės sąmones, socialistinės 
laikraštijos palaikymas — tai 
pirmaeiliai klausimai ir reika
lai, kuriuos užsibrėžę studen
tai socialistai. Darbininkai Lie
tuvoje dažniautsia iškrikę, ma
žai turi savo tarpe bendrų da
lykų, reikalinga juos suartinti, 
o kas galima atlikti tik rimtus 
klubus—skaityklas steigiant, 
kuriuose galėtų darbo žmogus 
naudingai liuoslaikį praleisti, 
toliau, vakarų ruošimas, kame 
įvyktsa proletarų visapusis la
vinimasis, lėšų įgijimas, o kas 
svarbiausia, tarpusavis susipa
žinimas.

Kaip aukščiau rašiau nepui- 
piatfsiai Lietuvos darbininkai 
klasiniai susipratę, randasi ny
kioje tamsumoje, reikalinga 
juos išvesti iš tos, namų neva
lios, iš vergijos žemės”, o tas 
galima per mitingus, rimtas 
paskaitas įvairiais socialio gyve
nimo klausimais. Visa Lietuvos 
laikraštija didį vargelį vargsta, 
bet darbininkų spauda tai 
skursta skursta, reikalinga pa
rūpinti raštų ir lėšų tiems 
laikraščiams leisti.

Dar prisiminkime skaitlingą 
Lietuvos moksleiviją gimnazi
joje, ji ir be rimtesnės para
mos nepajėgia savo pažangią
sias organizacijos išlaikyti. 
Nuolatinis puldinėjimas iš kle
rikalų pusės aukštesnėse mo
kyklose verčia moksleivius ves-
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ti atkaklią kovą su priešinin
kais, bet pastarieji turėdami 
visas veikimo priemones daž
nai iškrikdo jaunuolius mo
ksleivius, pasiryžusius eiti su 
darbo žmonių klase. Kunigija 
taip giliai Lietuvos gimnazijo
se įleidusi šaknis, kad sunku 
žibėti skaistesniam šviesos ži
burėliui moksleivijoje. Čia stu
dentija eidama petys į petį su 
moksleivija šimtą kartų leng
viau gali atmušt klerikalų puo
limus.

Iš visko minėto matome ko
kį milžinišką darbą Lietuvos 
socialistinė studentija turi už
sibrėžusi. Kiek jaunų spėkų, 
energijos turi aikvoti, kad nors 
dalelę savo siekinių gyvenime 
įkūnyti! Bet pasiryžimas visa 
nugali, noras sutrupina tvir
čiausias sienas ir veda prie ti
kslo. šiame studentų socialis
tų darbe daug galėtų padėti ir 
susipratusioj i, pažangioji Ame
rikos lietuvių visuomenė savo 
moraliais patarimais, prityri
mu ir medžiagine parama. Lė
šų stoka jaučiama kiekviename 
žingsnyje.

Taigi padėkime tiems jau
nuoliams, pilniems pasiryžimo, 
kovoti už šviesųjį Rytojų, o ne
abejotinų vaisių iš to susilauk
sime! —L. Šeimenis.
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(kaina nepažymėta).

“Kulturfa” — Mokslo popule- 
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gruodžio mėn.), 1923 m. Leid
žia “Kultūros” Bendrovė, Šiau
liai, Dvaro g’-vė 24. Redaktorius 
P. Bugailiškis.

šio numerio turinys: — 1) 
Redakcijos žodis. — 2) Prof. V. 
Čepinskis: Mokslas. — 3) J. Eli
sonas: Regeneracijos reiškinys 
gyvulių valstybėje. — 4) Ig. 
Končius: Pažinkime savo kraš
tą. — 5) V. Tarasenka: Alko 
akmenys Trakų apskrityje. — 
6) Jaunas Pilietis: Demokratija 
ir koperacija. — 7) Vaižgan
tas: Daibas ir vargas. — 8) VI. 
Putvinskis: Banga. — 9) Z. 
Kuzmickis: Vestuvių drama. — 
10) Vabzdžiai — ligų platinto
jai. — 11) Liaudies knygynai. 
— 12) Pajėgos ratas. — 13) 
Šilko gaminimas Japonijoj. — 
14) šis tas.

“Kultūra” nuo ateinančių 
Naujų Metų žada eiti regule- 
riai (kas mėnesis?) apystorė
mis knygutėmis. Prenumeratos 
kaina Lietuvoje metams 12 li
tų (kiek Amerikoj — nepasa
kyta). Prie žurnalo bus duoda
mi priedai — populiaraus mok
slo knygelių serija. Prie šio pir
mojo numerio priedu duota 
Dennis Hirdo “Evoliucijos mok
slas paveiksluose”, kurio veika
lo tęsinys eis su kitais nume
riais.

šiaurys.

Mylėk Arlymą Savo.
1. Daugelis iš daugelio.

Mes, daugelis iš daugelio žmonių, su
darėme tamprią draugystę. O musų buvo 
daug! Kiekvienas mūšų tarpe įsivaizdavo 
save aukščiau stovinčiu u!ž kitus, nors gal
vos ir kūno sudėjimas rodė, kad visi paei
na iš tų pačių žmonių, iš kurių paeina tie 
patys, žemai stovintieji.

O troškimai musų! Mes norėjome, 
kad žemė suskiltų į šipulius, ir laikytų 
mus ant drebančių šipulių. O mes, kaip 
drąsus karžygiai, rodos, sulygintume subi- 
i usią žemę, padarytume ją dar geresnę, 
kur jau be jokios priespaudos galėtų gy
venti. Mes vis manėme, kad .“kiti” galėtų 
geriau gyventi, bet savęs nejutome toj 
priespaudoj, ir vis manėme kitiems tų ge
rumų padaryti. O kad mums patiems rei
kia nors truputį gero, niekas neginčys: ma
no jau buvo kiauri batai, sušiurę-sulopyti 
rūbai ir kišeninį nė pasiutusio cento. Tai 
aš buvau “pasiturintis” iš daugelio, bet 
apie draugus nebuvo ko ir kalbėti. Jie bu- 
yo daug kartų varginge&ni.

Mes to nejautėme. Mums rūpėjo ne 
kelnes lopyti ir centgaliai rankioti, bet 
pž vargšų būvį “kariauti”, jų dvasią kelti 

ir, žinoma, jiems daug gerybių iškalbė
davome, kokių tik begalėjo pasaulyje ras
tis.

Musų, tokių kariautojų, buvo daug,— 
tiek daug tarp nekariaujančių žmonių, 'kiek 
miške judančių lapų ant stovinčių šakų. 
Jeigu paimti patį didįjį Juliaus kalendorių 
irį perskaitysi kiekvieną vardą, tai gajllhi 
galvą guldyti, kad ant kiekvieno, nors ir 
negražaus vardo atsiras ne šimtai “kariau
tojų,” bet tokie skaičiai, kokių aš neturiu 
i.'žvardijimui savo centų kiŠeniuje.

O tokių panašių “kariautojų” buvo 
nevien už vargšų liuosybę kariaujančių; 
buvo ir tokių, kurie kariavo už tai, kad 
musų šaly netiktų nė vieno svetimtaučio, 
labiausiai žydų, česnakais atsiduodančių. 
Buvo, ir dar yna (galbūt ilgai dar bus) to
kių kariautojų, kurie norėjo bažnyčią nu
versti, dvasiškuosius tėvus, kaip ropes iš
rauti. O tiems priešingi kariautojai norėjo 
kuogreičiau pirmuosius išnaikinti, kad tų 
nė diego neliktų, kad nuo jų nė vėjas ne
pūstų. Apsiimu pirmame to miesto kalėji
me savo kaulus supūdyti, jei netiesą saky
siu, kad visų galų tie kariautojai turėjo 
plaukuotas galvas ant laibų kaklų, kurios 
pasaulio surėdymą galėjo aiškiai pamaty
ti nors per vieną rudą akį, ir gerai įsitik- 
rinti, kad savo kariavimais nedaug varg
šams gelbės.

Tų jaunųjų kariautojų buvo ant kiek
vieno vargšo žmogaus tiek, kiek varnų 

atlekia prie padvėsusio arklio. Jie visi bu
vo įvairių mokyklų mokiniai: vieni moki
nosi teologijos, kiti matematikos, kalbų, 
balų sausinimo ir t. t. Bet jų visų bendras 
noras buvo gelbėti vargšus, “kariauti” už 
visuomenės būvio gerinimą. Kada baigda
vo tokie kariautojai mokslus, tai nebebū
davo kariautojais, bet likdavo kunigais, 
agronomais, advokatais ir kitokiais, ku
riuos surašant reikėtų jaučio odą išsitemp
ti.

Kol buvo jauni — neįstengė užkariau
ti; kada sjuaugo — atsibodo kariauti. Bet 
reikia tik jaunuoliams priminti, kad nie
ko neįstengs užkariauti su baltom ran
kom, tai jau, žmogau, bematant atsidur- 
tum ant neužgyventos planetos, jeigu ne
patektum į blogesnę vietą.

Musų būrys kariavo tiktai Už liaudies 
būvio gerinimą. Dar kartą kartoju, kad 
musų pačių kelnės buvo labiau nuplyšę už 
liaudies, ir jeigu' mUsų būrio “vaiką” už
dėtų ant svarstyklių, ir kad atsverti uždė
tų ant kito galo liaudies vaiką, kokiais me
tais mažesnį, tai savo galva užtikrinu, kad 
musų “vaikas” iškiltų į padanges.- Bet kiek
viename tokiame, po skuduriais, buvo pa
dėta mintis, — kariauti ir kariauti.

Visų tarpe buvo vienas išgama. Ką 
mes kalbėdavome apie gerinimą būvio, jis 
tik nusijuokdavo; o visai mus iškritikuoti 
neįstengė, nes neturėjo tiek daug proto, 
kiek jo buvo musų visų tarpe. Jį vadino 

Kabliu4. Kada jį įspirdavome į kertę, jis tei
sindamasis tik užklausdavo:

—Ką jus gero padarėte?
Ir tiesa, ką gi mes padarėme? Savo 

mintimis pareidavome visą žemę nuo ju
rų iki jurų, nuo vieno ašigalio iki kito, kar
tais net Marso griebdavomės, bet ką gero 
žmonėms padarėme, niekur nesimatė. Bet 
tos mintys greitai išnykdavo,. ir kam jų 
reikia, jeigu tokios mintys nieko gero ne
duoda prispaustai liaudžfiali; kariauti už 
juos — tai kitas dalykas, kuris mus ir nu
ramindavo.

2. Pavieniai iš daugelio.
Sakoma yra, kad be žmogžudžių, tų, 

kuriuos laiko ministeriąi kalėjimuose, tie 
patys ministeriai negalėtų gyvuoti. Visai 
paprastai: jeigu koks iš ministerių man, 
daleiskim ministeriui, nepatinka, tai, ko
dėl jo nepašalinti iš kelio, — juk ir Vydū
no filosofija tam nesipriešina.

Dabar pasižiūrėkim teisėjams ir poli
cijai, kurios mutsų šaly yra daugiau, negu 
žvaigždžių ant dangaus, Jeigui tave- teisė
jas nuteis keletai metų į kalėjimą, ir jei 
tu neturėsi noro būti už geležinių langų, 
nes tavo yra namas — kokia nors įstaiga, 
kad ir didžiausią piktadarybę būtutei pada
ręs, bet turėk pažįstamą viršininką ir ke
letą policjstų, tai jie tave už litus (o ge
riau vartoti dolerius) išleis iš kalėjimo at- 

siprašincdaini, kad tas įvykęs per nesusi
pratimą. Raštuose gi liudijančiuose apie 
tavo ištikimybę prirašys tokių dalykų, ku
rie neatitinka įstatymų paragrafams. Mu
sų šaly tokie įstatymai yra, ypatingai, ku
riais galima nekalčiausiam žmogui gerai 

šonkaulius apdaužyti ir keletai metų į ka
lėjimą pasodinti, o baisiauteį niekšą, jeigu 
jis turi laimingą litų sumą, gali išteisinti 
ir išduoti ištikimybės liudymą visam am
žiui. Tik žinokite, kad iš kiekvienos tai
syklės yra išimčių. Tiej įstatymai neliečia 
tų, kurie mažai litų teturi.

Taip yra valdančiame luOme. Yra dar 
daug tokių dalykų, jogei reikėtų visus Lie
tuvoj jaučius nulupti, kad ant jų odų su
rašyti to luomo ypatybes. Taip yra val
dančiame luome, tas pats dedasi ir val
domame luome, nes jie, kaip šunes muša
mi, išmoksta visokių gudrybių. Užtaigi 
nesidyvikite jus, jeigu tas pats yra ir mu
sų kariautojų tarpe.

Mes sudarėme smarkų bujrį iš visokio 
plauko žmonių-jaunuolių. ^lusų daug bu
vo, bet visi mes skaitėme, kad vienas turė
tų būti didesnis už visu’s, ir kiekvienas šir
dy save tokiu įsivaizdavome, kuris, kaipo 
genijus, parodytų mums ko nors nepapras
to, — nuo ko visas pasaulis iš blogo persi
keistų akymirksniu į gerą.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kur dingo
Fountain Brush kompanijos ir 
jos viršininkų nesurandama.

Apie metai laiko atgal Chi- 
cagoje buvo sutverta kompani
ja vardu Fountain Paint Brush.

Daugelis žmonių sudėjo savo 
turtų, kad įsteigus taip pelnin
gų kompanijų, bet šiandie ta 
kompanija jau* išnyko — aplei
do šių ašarų pakalnę, ir išsikrau
stė į nežinomų pasaulį, o taip-gi 
su ja kartu dingo jos pirminin
kas koks tai Butkus ir sekreto
rių s-nianadžcfris Misevičiutč Î 
Jiedu taip dingo, kad ir pėdsa
kų nebeliko, net pats išradėjas 
p. Gasparaitis jų negali surasti.

H'tčiss.
imi i. . II I l» I

Rašo J. Uktveris.

Sporto skyriui prisiųsta laiš
kas tūlo John Koudis, kuris sa
kosi yra vidutinės vogos čam- 
pionas, sveriantis 158 svarų, 33 
metų amžiaus, 5 pėdų ir 7 co
lių ūgis. Kaklas colių. Kil
noja sunkias vogas. Gavęs ke
letu medalių, buvęs ir laimėjęs 
R u sų -1 iad t i j os Olimpija do j e.

įšaukė p. K. Požėlų ristis ru- 
sų-franęuzų stiliumi.

Šiito šauniu vyruku yra p. J. 
Koudis.

Ką p. K. Požėla pasakys?

K. Požėlos ristynės.
Ateinantį ketvirtadienį p. K. 

Požėla ritasi su nežinomu prie
šu Ashland Boulevard Audito
rium. — “Doc” Krone’s pareng
tose ristynėse.

Apart K. Požėlos, risis Ame
rikos vidutinės vogos čempio
nas p. Jonas Majeris (lietuvis) 
su Joe Parneilli italų čempionu, 
šiedu ritasi dėl čempionato.

(Lietuvių atletai rengiasi kur
ti kliubų. Keletas jau atsiliepė. 
Kas tam darbui pritaria, malo
nės kreiptis į^Naujienų” Spor
to Skyrių.

Zev — laimėjo.
Pereitų šeštadienį įvyko lenk

tynės — arklių: Zev ir Memo- 
riam. Zev laimėjo tik “našia 
priekyn”.

Publikos buvo į 40,000. Lai
mikis $30,000. Tas įvyko Loui- 
sville, Ky.

Firpo karalius?
Žinomas kumštininkas LoUis 

Angel Firpo sugrįžo į savo 
gimimo miestelį Argentinoje. 
“-Čia jį priėmė kaipo kokį kara
lių. Pas vietinius žmones buvo 
didžiausia šventė”. Taip rašo 
anglų spauda.

Lietuvių Rateliuose
Iš Birutės

Dvi merginos, kurias matysime 
Padėkavonės dienoje, lapkri
čio 29 d., North Sidė Turner 
Hali, 820 N. Clark St., t. y. 
Clark ir Chicago Avė.

Kam nėra žinomas vardas 
“Birutė”? Ir kas tuo vardu ne- 
sigėri?

Visi lietuviai gėrisi “Birute”, 
nes “liiruto” yra lietuvių, veid- 
rodžiu, kuris parodo kas yra 
lietuviai ir iietitfvių dailč-kultu- 
ra.

“Birutė” proteguoja lietuvių 
vardą svetimtaučių akyse. Nu-, 
siveskite kokį nors svetimtautį 
į “Birutes” vakarą, 'koncertą 
bei perstatymą ir pastarasis pa
matęs “Birutę” visai turės ki
tokį įsivaizdinimą apie lietu
viui.

Nė vienas svetimtautis nie
kuomet nevadys daugiau lietu-
vius “loogans”.

I Tai yra “Birutė”.
“Sylvia.”

Tai yra antra mergaitė; ku
ria “Birutė” pasiėmė su savim 
ir kurių parodys Chicagos pub
likai padėkavonės dienoje.

Nors “Sylvia” ir kitos drau
gijos vedžiojo ir tampė-mėgino 
parodyti, aiškinti, bet nė vie
nai draugijai nepasisekė taip, 
kaip “Birutei” kad pasiseks.

Kad parodžius visų gražumų 
“Silvijos”, “'Birutė” pasiėmė 

tą darbų atlikti ir reikia pilnai 
tikėtis, kad “Birutė” tai atliks, 
nes “Birutė” dabartiniu laiku 
yra pilna energijos ir pasiryži
mo, o tik laukia dienos, kurio
je jį galės savo darbų — vaisių 
parodyti. Chicagiečiai vėl turės 
kuo pasigėrėti.

Juoky balius
Valgis ir gėrymai buvo veltui, 

bet niekas nevalgė.

Praeito sekmadienio• vaka
rų, lapkričio 18 d. j Vyko “Juokų 
Balius” Mildos svetainėje. Ba
lių surengė Bridgeporto Lietu
vių Politikos ir Pašelpos Kliu- 
bas.

Pats vakaras buvo pavadin
tas “Juokų” balius“ ir, kad taip 
butų kliubas pridėjo apgarsi
nimų prie įeinamų durų su pa- 
raš “Užkandos ir gėrymai vel
tui”. Tiesa, prisirinko žmonių, 
kurie mėgino gauti veltui to 
paskelbto valgio ir 'gėrymo ras
ta: kopūsto galvos, pora šmote
lių morkvos, ridiko, cibulio-vis- 
ko buvo, tik reikėjo pridėti šie
no. Gerymas — bonka vandens 
ir stiklelis.

Kurie buvo užsigeidę paval
gyti ir išsigerti veltui, paliko 
alkani ir ištroškę.

Publikos buvo vidutiniai, 
laike šokių griežė p .J. Balako 
benas. J. Uktveris papasakojo 
keletu juokelių.

šis kliubas nors yra skaitlin
gas, nes turi 300 narių, bet šia
me baliuje labai mažų dalelę 
tų narių tesimatė. Kodėl? Žmo
nės visaip spėliojo. Vieni sako, 
kad tai nėra metinis kliuibo ba
lius, kiti, kad Šv. Jurgio para
pijoj buvo dirmavonės (kiti va
dina durnavonės), tai daug 
žmonių pasiliko namie savo 
privatiškuose “bailiukuose”.

Nors buvo garsinta, kad puse 
pelno nito šio vakaro eis naudai 
Lietuvių Auditorijai, bet atro
dė, kad pelno, jeigu ir liko, tai 
jo liko labai mažai.

Komitetas iš pp. Tverijono ir 
Čiuro dėjo visas pastangas, kad 
balius pavyktų kuogeriausiai.

Oelei J. Kudirkos Koncerto
Pasamdyta Studebaker teatras 

vidurmiestyje. — Komisijos 
pradėjo savo darbų.

Kaip jau yra žinoma, Chica- 
goje vieši Lietuvos Operos arti
stas p. J. Kudirka, kuriam chi- 
cagiečiai rengia koncertų gruo
džio 23 d. 3 vai. po pietų, puoš
niame Studebaker teatre, 418 
So. iMichigan Avė.

Kada komisija pranešė, kad 
vieta jau yra paimta, titoj šok
ta prie darbo: pardavinėjimo 
bitetų ir garsinimo. Komisija 
dirba ypatingai todėl, kad J. 
Kudirka yra chicagietis-ameri- 
kietis. P-as J. Kudirka yra ži
nomas Chicagai, turi lyrinį te-

(Tųsa ant 6-to pusi.)

SQUIRE EDGEGATEi—The Court Says a Thing or iBY LOUIS Riauk Į

Kaip Laimėti
Naujienų Konteste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skubinkite įsirašyti į kontestų. Dabar pats gerasis 
laikas. Kas įstos į darbų prieš gruodžio mėnesį, tas turės 
daugiausia progos išlaimėti tų puikų dengtų Columbia 
Sedanų.

Atsišaukite, rašykite ar telefonuokite:
NAUJIENŲ KONTESTO DEtT.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai. tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
19008 — V. Ka'arskui 
19030 — B. Rumšienė 
19033 — J. Paulauskui 
19044 — P. Mikučiui 
51936 — M. Gatavinienei 
51955 — J. Rėžiui 
51967 — R. Sergelienė 
51969 — B. Kazrogienei 
51973 — O. Ginkaitė 
51982 — E. Gerulienei 
59427 — P. Majauskui 
59444 — M. Steckienei 
85399 — V. Pliuškienei 
95406 — O. Mikalauskienei
95435 __ A. šilini
95436 — A. šapui
95437 — J. Šapui
95438 — A. Garbenčienei 
95447 — B. Tamošauskienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ' ,

........ ............................. . —— i J
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N, Y. — PJymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plyinouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. S'tste St.. Chicago, III.

C

NEW YORK, PLYMOUTH
i HAVRE-PARIS

ROCHAMBEAU ............. Nov. 24
LA SAVOIE ......................  Dec. 1
SUFFERN ........................ Dec. 11

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba į 
didjji ofisą 19 State Street Neiv York.

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

Perlinės Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

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

arba grežiai išmargintos.
Neapsigatikit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta 

“PEARL QUEEN”

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 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 Iki 12.

Taipgi parduodamos lengvais mėne
siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

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

CHICAGO, ILLINOIS

95448 — K. šlevinskienei
95458 — K. Domarkai
17988 — J. Bertulis
18462 — B. Račauskienė
18847 — J. Plerpa
18855 — V. įSidentienė
18895 — J. Ruškis
18922 — L. Dambrauskaitė
18957 — A. Kantei'kienė

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA 
(Pirmiau vadindavosi kraujo arbata)

Imkite karštą garuojančią einant 
gulti. Kad PRAŠALINUS ŠALTI. 
Kad sustiprinus kepenis. Kad vidu
riai gerai veiktų. Bulgariška žiedų 
arbata yra sudėta iš tikrų žiedų. Ji 
pataiso kraują ir užlaiko jumis svei
katoje. Pardavinėjama visose aptie- 
kose arba atsiunčiama apdraustame 
laiške, vienas didelis šeimynos bak- 
sas, $1.25, arba 3 baksai, $3.15, arba 
6 baksai, $5.25. Adresuokite H. H. 
Von Schlick Prezidentas Marvel Pro
ducts Company, 25 Marvell Building, 
Pittsburgh, Pa.

18997 — K. Valaikienė
18998 — J. Silickas
19001 — P. Vainavičius
19002 — K. Doviat
19003 — A. Radvilienė
19004 — P. Samuilis
19007 — J. Baranauskienė
19010 — L. Ascila
19016 — O. švereckienė
19020 — U. Liekienė

For BeautiSul 
Eyes

Make the Ūse oi 
Murinę a Daily Habit. 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyes Clear, Radiant,
Beautiful! Harmless, Enįoyable, 
Sold by ai! Druggists. Write for Bookle%

tBcautlful” *yow Ypun E YES
MURINK CO., 9 Kast Obio Street, Chicago

Paprasčiausias Apsiėji
mas Tankiai Apsaugo

Vaikus Nuo Paga
vimo Šalčio.

Kada jie pareina sušalę, šlapi 
ir šniukščiodami aptepk 
garuojančia mostim.

Kada vaikai pareina žaidę 
su šliapionis kojoms, pamėli- 
navusia nosim ir rankomis, 
lyg ledo čmotai, jus jau esat 
tikri, kad jie jau pagavo šaltį, 
o tąsyk karštos maudynės, 
kamparinis aliejuSs, tankiau
sia jau jo nobeprašalina.

Mėgink Vicks VapoRub. Ap
tepk gulti einant aplink gerk
lę ir krutinę, o vaikas per vi
są naktį kvėpuos gydančiais 
garais iš kamparo, šaltmėčių, 
ckuliptus, timelio ir turpetino. 
Nėra reikalo uždarinėti langų.

šis gydymas paprastai ap
saugoja nuo šalčio, ir pragena 
krupo atakas.

Vicks yra geriausia gyduolė 
nito visokių šalčio bėdų. Jis 
pakeičia gėrimą vidun ir yra 
nepavojingas visais atžvilgiais.

Gaunamas visose aptiekose. 

VICKS W VapoRub

Physical Gultum Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. *

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės 

r——x 
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

KOJŲ TRŪKĖLIAU
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Roem 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.

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

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

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

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

I

privatiškų gydymui kambarių

ii vienas nereiks • 
ligų.

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* T'\iGpe- 
jišką bvŽĄ gydy
mo. Diek iii skai
čius žinoti^ 4<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį m-okestį gali 
mokėti, taip kad 
lauja užmesti savo

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, sere'V.^S ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tikslui gero išgydymo ligų arba su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių bu 
pagelba X-Ilay. Mikroskopu ištiriame krau
ją, šlapumą ir t.t Negaišinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nee gy
venimas yra dėl to pertrumpas. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgulfimo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MED1CAL DOCTORS, kurie gy- 
vena nuolat po num. 136 South Wabaah 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mos vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimų, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiŠkus skausmus kaulose? šašus, rudas plėt- 
ma* arba išbėrimus T Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiaties 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi ? Ateikite ir sužinokite anie tikrą 
atovj jūsų sveikatos. Atsirn inkito, kad ner
vai yriA gyvastim, o gyvastimi nervų yra kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet relAkia svarbią suirute organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją ir 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankiai 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti eu 
noru, ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R, G McCarthy

136 VVabash Avė.... Chicago
Valandos nuc 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj Iki 8 vakare Nedėlioję duq 
8 veL ryto iki 1 vai. pop Aą
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lisiuviu Rateliuose. Atsijauninimo problema
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

norą ir jau gerai pralavintą. 
Po kelių koncertų Amerikoje, 
j’s žada važiuoti Italijon ir ten 
dar kiek padirbėti, kad dar kiek 
savo balsą patobulinus.

Manoma, kad chicagieciai vi
si atvyks J. Kudirkos koncer
tam

Todėl visi rengkitės koncer
tam lai Chicaga paremia Chi-j 
cagos dailės mylėtojų, p. J. Kvf- 
dirkų. —Raganius. |

Mokslas kol kas dar nėra tiek 
išsivystęs, kad galėtų 
pajauninti, — sako 
Karalius.

žmogų

MoksloPereitą sekmadienį 
Draugų paskaita praėjo labai 
sėkmingąjį. įmonių atsilankė 

gal per šimtą. Malonu paste
bėti dar ir tai, kad paskaitas 
pradeda lankyti ir inteligentai.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

P. S. šį vakarą yra šaukia
mas komisijų susirinkimas dė
lei to koncerto. Susirinkimas 
įvyks Mark White sųuare par
ko svetainėje, kaip 8 vai. vaka
ro. žingeidaujančioji visuomenė 
yni prašoma atsilankyti.

Lietuviu Auditorija

PARSIDUODA čeverykų tai
symo įstaiga. Su visomis elek
tros mašinoms. Parduosiu pigiai 
nes einu į kitą biznį. Biznis 14 
metų sena išdirbta vieta.

807 W. 19th St.

Tavo Mylimiausis Turtas!

AR NORI GERį DARBĄ?
Musų agentai-knygų pardavinėto

jai uždirba $10.60 j dieną ir daugiau. 
Dirba lengvai, ber vartoja protą ii 
kalbą vietoje raumenų. Dabar yra 
proga kiekvienam mokančiam lietu
viškai kalbėti pastoti AUŠROS KNY- 
K YNO agentų-knygų pardavinėtoju. 
Musų Knygyne randasi tūkstančiai 
įvairių knygų kurios lietuviams būti
nai reikalingos — platindami šitas 
knygas darysite puikų pragyvenimą 
sau ir sykiu platinsite geras knygas 
lietuviuose. šitam darbui yra tin
kami visi: Seni ar jauni, moteris ar 
vyrai. Darbo valandos tokioj kokios 
jums patogios — dienomis arba va
karais. Agentai reikalingi Chicago- 
je, Chicagos apielinkėse taipgi visoje 
Amerikoje ir Canadoje. Kurie gyve
nate Chicagoje kreipkitės ypatiškai: 
gyvenanti toliau nuo Chicagos, kreip
kitės laiškais. Supažindinsime su 
sąlygomis, duosime nurodymus ir vi
sus reikalingus patarimus.

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St., 

Chieago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir Delica- 
tesen. Visokių tautų apgyventa vie
ta. Biznis geras patyrusiam žmo
gui gera vieta uždėti bučernę. Ren- 
da pigi. Nupirksit už pirmą teisin
gą pasiulimą.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė.

Penėk juos kiek —......... . ......—..

Prlegtiian, pacįi-lĮ ASMENį JIESKDJ1MAI 
liaukos pagimdol ' Z Z 'cuzul PAJIEŠKAU Karpienės, kuri 

** ' I pirmiau gyveno Nocomis, III. Ji 
Į pati ar kas žinote meldžiu pra- 
I nešti Julijonai Stankienei, 1710 

, I Sq. Jefferson St., Chieago, III.

holizmas yra labai lėtas ir žrfio- 
nės neįmanomai nutunka, išro
do, kaip sakoma, “lyg vandens. v , ......• no..** m .... . , Kudirkos koncerto komisijų susi-pripilti . Tatai kartais veda I rinkimas įvyks šiandie, lapkričio 20 
prie kretinizmo — vaikai ne- 8,val- vak«, Mark White Sąuare 

[auga, jų veidai atrodo seni ir _______
protas visai menkai teveikia. I Pranešu Bridgeporto Susivienijimo

Iš kitos pusės, kuomet paša-1 PrauPjXAtstovąms katnebuvopa- 
gine liauka yra perdaug veikli, me sugrąžinti pirm vakarienės No- 
žmonės, turintys tokias veik-1 d., po numeriu 840 W. 33
has liaukas, yra sudžiuivę, kaip j _ Komitetas,
“šakaliai”, 
tik nori, bet 
jiems neina, 
dėjimas tos
ligų, kuri yra vadinama 
(igoiter).

Tai tiek.
Reikia manyti, kad girdėju- 

I šieji tą nepaparstai įdomią ir 
pamokinačią Dr. A. Karaliaus. Aš M1K0LAS STATKEVieius, 
paskaitą mokės padaryti ir pajieškau savo draugo Motiejaus Se- 
atatinkamas išvadas. O tos iš-1 redžiaus,. paeina iš Kauno rėdybos, 
vados yra tokios: žmogaus | Sadausko, paeina valščiaus Raguvos, 
jaumiunas, jo energija, jo fi-1 Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: žinia ir prctinis stovis vyriausia L ^0LAS STATKEV^X O 
pareina nuo liaukų sveikiiimo.Į 

Į Kuomet kuri nors liauka pa
krinka, tai ir visas organizmas 
ima nebediiribti atsakančiai.
Kaip atitaisyti pakrikusias liau
kas, kol kas dar tikrai nežino- |sti ofiso reikalusF # I f 1 m *nia. Bet gal visai trumpoje at-1 
eityje mokslininkams pasiseks I rimas 
surasti ir tą 
žmonija turės 
nimo paslaptį.

*

Sekamą sekmadienį Mokslo I STOGDENGTYST® 
Draugų prelegentu bus P. Gri- Trijų Praki“ri™a9 AU?±S. . .y .... Iir garantuojamas už $4. Automobiliųgaitis, Naujienų redaktorius. Į trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Jo paskaitos tema Demokrati- Hnkėj. Įstaiga 34 metų^senumo Di- 
ja istorijoje.

Šioje fašizmo, kluxizmo ir 
bolševizmo gadynėje įdomu 
bus sužinoti, kaip ruttfliavosi 
demokratizmo idėja — per ko
kias kitėjimo fazes ji perėjo ir 
kaip ta idėja yra suprantama 
šiandie. —K. Bangputis.

matys, kad Mokslo Draugų už
sibrėžta sa i pdanrts yra tikrai 
naudingas ir remtinas. Su laiku 
gal ir didesnis inteligentų skai
čius siisiinteresuos tomis pa
skaitomis ir prisidės prie jų iš 
vystymo. Daugiau padirbėjus 
ir suburs daugiau jėgų tos 
Mokslo Drangų paskaitos trum- 

I poje ateityje gali virsti savo 
rųšies Liaudies universitetu.

Prieš paskaitai prasidedant 
trumpą kalbą pasakė p. Bo(wers, 
Y. M. C. A. sekretorius. Jis 
nurodė skirtumą tarp pažan
gios religijos ir dogmatinės, 
sustingusios. Pažangioji reli-l 
gija kitėja, bando pasivyti pro
gresą. Kas kita su konservaty- 
ve, dogmatine religija. Toji re
ligija nesiskaito su progresu, 
nesiskaito su mokslo davi
niais. Jos obalsis: taip buvo, 
taip yra, taip ir bus ant am
žių...

Po to pristatoma Dr. A. Ka
ralius.

Smulkmeningai jo paskaitos 
turinio šį kartą aš nebandysiu 
atpasakoti. 
“Naujienų”

I paties Dr. Karaliaus labai įdo
mus rašinys Kaip prailginama 
amžius ir kaip atjauninama 
nusenęs žmogaus kurtas. Tai 
bus, taip sakant, pereito sek- 
mad’ienio paskaitos resUmė— 

sątrauka. Tat tėmykite “Nau
jienas”.

Vieną kitą pastabą apie pa
skaitą man betgi teks padaryti. 
Visų pirma ‘reikia pasakyti, 
kad žmogaus pajauninimo 
klausimas yra tiek platus, kad 
į pusantros valandos sunku at
pasakoti tai, kas jau yra žino
ma tuo klausimu.

Dr. Karaliaus paskaita buvo 
labai gerai apdirbta. Laiko, 
matyti, nepasigailėta to klausi
mo tyrinėjimui. Supažindinęs 
klausytojus su tuo faktu, kad 
net prieš milioną metų įvai
rios ligos jaU kankino žmones, 
prelegentas .įsako, jog gyveni
mo prailginimas susiveda, 

Į pirm visko, prie ligų apgailėji
mo.

Paskui seka istorinis to klau
simo apibudinimas, kol, ant j 
galo, prieinama prie šių laikų. I 

Prieš kelis metus laikraščiai 
pradėjo rašyti įvairių sensaci
jų apie liaukų (glands) veiki
mą. Buvo skelbiama, jog per
sodinant į nUsenusį kūną svei
kas lyties liaukas galima tą 
kūną atjauninti. 'Bet visuose 
tuose pranešimuose buvo dau- 

|giau sensacijos, negu teisybės.
Dr. Karalius nemažą dalį sa

vo paskaitos ir pašventė apibu
dinimui liaukų veikimo. Pa
sakojimas apie tuos mažyčius 
musų kūno organus, kurie 

I kontroliuoja (mubų asmenybę 
ir net nusveria proto stovį, bu
vo labai įdomus ir suinteresa
vo klausytojus.

Platesnį pranešimą apie en- 
dokrines liaukas ir jų įtaką į 
žmogaus fizinį ir dvasinį gyve
nimą skaitytojai ras Dr. Kara
liaus rašinyje, čia aš sustosiu 
tik ties vienu dalyku. Kai ku
rie klausytojų įgavo tą nuomo
nę, jog sugedimas tiroidinės | 
(pasaginės) liaukos veda prie 
nutukimo ir apatingumo, išvi
so prie nesiinteresavimo gyve
nimu.

Žinoma, prelegentui nebuvo 
galima smuikmeningai pasagi
nės liaukos veikimą išdėstyti. 
Delei to klausytojai gal įgavo 
ir klaidingą supratimą. Faktas 
yra tas, kad tiroidinės liaukos 
sugedimas pasireiškia dvejopu 
budU: liauka gali permažai 
veikti arba perdaug veikti. 
Pirmame atvejyje kūno mato-

JIESKO PARTNERIU
ei-Rusis iškasta. — Pradeda 

mentuoti. — Rengiama vaka
rienė.

Kaip jau yra žinoma chica- 
giečiams, Lietuvių Auditorium 
budavojimas yra pradėta, ru
sis — skiepas jau iškastas, pra
dedama cimentuoti.

Kito tolyn, tuo daugiau žmo
nės pavieniai ir draugijos per
ka Lietuvių Auditorium serus.

Ateinantį trečiadienį įvyksta
Susivienijimo Bridigeporto I 

Draugijų vakarienė naudai 
Lietuvių Auditorium. Šioje va
karienėje yra prirengta viso
kiausių valgių ir gėrynių, do
vanų, vis suaukautų žmonių, 
kurie turi užuojautos Liet. Au
ditorium.

Vakarienė yra rengiama su 
dailiu4 programų, kuriame daly
vauja gabiausios spėkos. Kiek
vieno lietuvio priedermė daly- Į 
vauti šioje vakarienėje ir pa
remti visokiais galimais budais 
įvykinimą plano: pastatyti Lie
tuvių Auditorium.

Vakarienė įvyksta šv. Jurgio 
parapijinėj svetainėje, trečia
dienį, lapkričio 21dieną.

ZOFIJA SKIRMUNTIENĖ
Mirė Lapkričio 18 d., 7:30 vai. 
vakare, 78 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoje apie 15 me
tų. Paliko tris sūnūs ir dvi 
dukteris, sūnūs Juozas ir Jonas 
yra vedę, Kazimieras nevedęs. 
Dukteris Ona Knytiene ir An
tanina Rozutienė. Paeina iš 
Laukuvos sodžiaus, Girvainių 
parapijos.

Laidotuvėms užsiims grabo- 
rius Radžius.

Lavonas randasi 4021 Maple- 
wood st. Laidotuvės atsibus 8 
vai. lyto, Lapkričio 22. Iš 
šv. Jurgio bažnyčios, paskui į 
šv. Kazimiero kapines. Pra
šom’ visų giminių ir pažįstamų 
dalyvauti ir atiduot paskutinį 
patarnavimą.

Sūnūs
Kazimieras Skirmantas.

POVILAS JANULIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 18 d., 1923 m., turė
damas 50 metų. Paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėdybos, Novo- 
Aleksandrausko (Ežerėnų) ap
skričio, kaimo Biriečių. Ameri
koj išgyveno 13 metų. Paliko 
Lietuvoje viena broli Jurgį ir 
trįs seseris Topiliją, Nastaziją 
ir Oną. Amerikoj paliko du 
pusbrolius Juozapas ir Joną 
Liaukšą.

Laidotuvės atsibus Lapkričio 
21 d., 1923, 10 valandą iš ryto 
j Tautiškas kapines iš namų 
1221 Marion Court (netoli 
Lincoln). Meldžiu giminių ir 
pažįstamų dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę pusbroliai
Juozapas ir Jonas Liaukšai.
Laidotuvėmis užsiima grabo- 

rius J. F. Radžius. Tel. Ca- 
nal 6174.

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viuadci 
patarnauju kuo geriausiai

M, Yuška
3223 W. 38th SU Chieago, KL

Artimiausiuose 
numeriuose tilps

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyventa, atsi
šaukite tuojau. Kas pirmesnis, 
tas laimes. Turi būt parduota 
tuojau, 4600 S. Francisko Avė.

NAMAI-ŽEME

REIKALINGAS pusininkas i biznį 
nešantį didelį pelną, kuris galėtų ve
sti ofiso reikalus. Reikės įdėti biskj 
kapitalo. Taipgi selesmanų. Jie 
gali uždirbti didelius pinigus. Paty- 

i nereikalingas. Atsišaukite 
nndnnti Tnsvk I Modern Construction Mfg. Co., 3555 pasiapų. ą y I Mihvaukec Avė. Vakarais iki 9 vai. 

raktą j paįaimi-l „ 

{VAIRUS SKELBIMAI

džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

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

Atsišaukite:
4537 So. Paulina St.

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akru traktai

REIKALINGAS BUČERIS, kuris 
mokate savo darbą, malonėkite atsi
šaukti j Lietuvių Cooperaciją, 4911 
W. 14 St., Cicero, III, arba vakarais 
prie direktorių J. Tarvid, 1334 So. 
48th Ct. Cicero, III. Geras darbas ir 
geras atlyginimas.

Ar jus žinote, kad
“Mokslo Draugų Draugija”, Chica- 

goje daro labai gerą darbą suteikda
ma lekcijas kas nedėldienj, lankytojų 
skaitlius kas karts vis dauginasi ir 
dauginasi. Ar jus žinote, kad kuo
met jus rūkote Helmar Turkiškus ci- 
garetus, jus greitai suprantate skir
tumą tarpe turkiško tabako ir papra
sto naminio tabako?

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.

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų, $1 į valandą, jei jus busite 
tiek vertas.

Room 21
62 W. Washington St.

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, 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 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus 
$10 į mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St.,

Room 40, Main 2043

Moteris, šeimyna ir Namai.
Jie reiškia daugiau už viską 

dėl kiekvieno. Tie trys dalykai 
rišasi sykiu. Kurie ne vienas no 
pilnas be kito.

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

po

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.

Atsišauk tuojau:

ADAM MARKŪNAS

MOTERIMS.
Tarpe daugelio skanių valgių kurie 

yra lengvai prirengiami su Jelke’s 
Good Luck Buterine, kur bus žingei
di! kiekvienai šeimininkei, yra seka
mi:

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA —
Bučerio, tiktai patyrusio, 

ra alga, nuolat darbas.
Atsišaukite

717 Maxwell St.

RAKANDAI

ge- ŽIŪRĖK I ŠITA DIDELI 
BARGENA1!

Ant South Sides. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, tai gali pirkti 4 
flatų 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 tcle- 
fonuokite savininkui. Lafayettc 
1970.

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

Telefonas Randolph 7400
Chieago, III.

STAR COOKIES.
2 puodukai cukraus, 1 puodukas 

Jelke Good Luck, 2 kiaušiniai su
plakti skyrium, 1 puodukas rugštos 
Smetonos, 1 arbatinis šaukštukas so
dos Smetonoje ir užtektinai miltų, 
kad padarius keksą.

SN0W BALLS
% puoduko Jelke Good Luck, 1 

puodukas cukraus, % puoduko Jelke 
Good Luck evaporated pieno, % puo
duko vandenio, 2 U puoduko miltų, C 
arbatiniai šaukštukai baking powder, 
4 kiaušinių baltymai.

Padarykit kaip smetoną Jelke Gooc 
Luck Margariną ir pamažu dadėkit. 
Sumaišyki! ir supilkit miltus ir bak
ing powderj ir dapildykit pieną pir
mam sumaišymui. Įvyniokit kiauši
nių baltimus. Laikykit ant garo 35 
minutas puodukuose suteptuose su 
Jelke Good Luck Margarinu ir paduo
kit su vaisių sosu.

‘ 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

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.

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI gražus mūri
nis namas, 30 pėdų pločio, lotas 
50x125, karštu vandeniu šildo
mas, kieto medžio trimingai, di
deli kambariai, tile vana. Apie 
namą graži pieva ir daržas, 2 
augštų mūrinis garadžius dėl 4 
tarų, kaina $17,500.

G. F. PLEFKA, 
4808 So. Honore St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vienam ar 

dviem vaikinams. Ruimas ge
rai užlaikomas.

Kreipkitės
4344 S. Hermitage Avė.

2 lubos.

REIKIA OARBININKI
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Bridgeporto Lietuviu 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.

The Hyde Park High School Pa- 
rent Teacher Association will hold 
a Rummage Sale on November 20, 
21, 22, at the 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 who otherwise 
vvould be unablc,to continue their 
studies.

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

Kviečia visus Komitetas,

MOTERŲ
REIKIA —

moterų sortavimui popierų 
atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.

Franoes Hughes Co.
1405 W. 21 Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

VYRAS SU KARU

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

Manager Lithuanian 
Department,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408,

Utaminke ir ketverge nuo 6 
ki 8 vakare. Arba subatoje 

nuo 3 iki 8 vakare*

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

šaukite Pullman 0019

PARDAVIMUI visokių rūšių 
vartotų karų, $50 ir aukščiau, 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės
2800 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų na 
mas ir attic, 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

PARDAVIMUI Fordas, Coupe 
dratiniai ratai, ratams raktas, 
moto myteris, sukamas starte
ris, kaina $300, agentų nereikia.

P. BALCHUL,
4351 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
elektra, vanos, gasas, moderniškas, 
6 ir 7 kambarių flatai kaina $8,800.

2 flatų, elektra, garadžius dėl 2 ka
rų, ekstra lotas, attic, kaina $9,400.

Taipgi turiu pardavimui labai ge
rą Dry Goods, notions, cigarų, spor
tiškų materijolų, krautuvė visokių ta- 
voru, labai pigiai, Ciceroje, sykiu 
parduodu ir namą.

Tas vietas turite pamatyti, kad ge
rai apvertinus. Atsišaukite bile va
karą nuo 6 iki 8 vakare. Visą dieną 
Subatoje ir nedėlioję.

JOSEPH B. BROM, 
2848 So. Lawndale Avė.

Pardavimui arba mainymui
Namas su bučerne ir groser- 

ne, randasi 23 PI., netoli lietu
viškos bažnyčios. Parsiduoda pi
giai arba savininkas maino ant 
bile kokio namo. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI
BUČERNĖ ir grosernė ant 

pardavimo. Geras listas.
Atsišaukite:

4104 So. Campbell Avė.
Chieago, III.

PARDAVIMUI bungalow, 
taipgi visi rakandai, karpetai ir 
t. t. Priežastis, apleidžiu mies
tą. Agentų nereikia.

5712 S. Campbell Avė.

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

MOKYKLOS

Pardavimui pekarnė su na
mu. Keptuvė 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.

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

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

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos motey 
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

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

SIS yra tikras bargenas Brighton 
parke. Medinis namas ant 2 pagyv. 
po 4 kambarius; elektra ir vanos už 
$3,600. įmokėti $1,000, o kitus leng
vais išmokėjimais. Telefonuokite 
šiandien:

Lafayette 1970.

DIDELIS ba/rgenas. Pardavi
mui už $8,500 kampine groser
nė ir bučernė, prie 51 St., gera
me padėjime, daromas geras 
biznis. Jerry Beran, 1957 W. 51 
St. kampas Robey, 2 lubos.

PARDAVIMUI bizniavas na
mas ir bučernė. Tas namas yra 
labai patogus dėl biznierio žmo
gaus. Nepraleiskite progos, 
savininkas.

5146 So. Halsted St.

Tau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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


