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Vokietija vėl pasipriešino Francijai
Neduos apsaugos 
kontroles misijai

Be socialistų negali sudaryti 
valdžios.

Negauna kanclerio
Siūlo taiką Belgijai

Voldemaras ištremtas į Varnius
Vokietija atmetė Francijos 

reikalavimą
Atsisako teikti apsaugą talki
ninkų kontrolės komisijai. Vo

kietija jieškosi, bet dar ne‘ 
suranda naujo kanclerio.

Kanclerystė siūloma 
nacionalistams.

kietijos nuginklavimo užsibai
gė keletą mėnesių 
Versalės sutartis 
kontrolės komisiją 
Vok i et i j (> j e amži n a i. 
gi sutartis nepasako 
talkininkai turi 
Vokietijos karinius 
mus.

neįgalioja 
pasilikti 

Ištikrųjų 
kaip ilgai

kontroliuoti 
prisirengi-

BERLINAS, lapkričio 25. — 
Prezidentui Ebertui j ieškant 
naujo kanclerio, kuris galėtų 
įgyti reichstago didžiumos pa
ramą, tapo patirta, kad Vokieti
ja vėl pasipriešino Francijai.

Vienu iš paskutinių aktų re
zignavusiojo kanclerio Strese- 
manno, buvo atsisakymas duoti 
apsaugą talkininkų militarines 
kontroles oficieriams, kaip to 
reikalavo paskučiausia ambasa
dorių tarybos nota Vokietijai.

Tą žinią patirta po triukš
mingos dienos, laike kurios Vo
kietijos kanclerystė buvo pasiū
lyta pustuziniui žmonių, bet ne 
vienas nesutiko sudaryti kabi
neto. Vėlai vakar kanclerystė 
liko pasiūlyta nacionalistų va
dovui Dr. Hergt, kuris sutiko 
bandyti sudaryti kabinetą. Jam 
pasiūlyta kanclerystę jm> to, 
kaip fabrikantų partijos narys, 
stambus dvarininkas Seigfried 
von Kardorff atsisakė priimti 
pasiūlymą.
Neužtektu kareivių apsaugoti 

komisiją.
Atmesdama paskiausįjį talki

ninkų reikalavimą, Vokietijos 
valdžia sako, kad reikėtų viso 
pulko kareivių suteikimui ap
saugos vienam Francijos oficie- 
riui, kuris eitų jieškoti paslėptų 
karo medžiagų, o Vokietija tiek 
nuliekamų kareivių neturi.

Vienok tikrąja priežastim to 
reikalavimo atmetimo yra tas 
faktas, kad vyriausias Angli
jos atstovas toje kontroles ko 
misijoje gen. Bingham atvirai 
pasakė, jog tikrasis darbas Vo-

jos narys pasakė tuo dalyku:
“Francijos karinis stiprumas 

taip viršija Vokietijos stipru
mą, kad Poincarc negali rasti 
mažiausio pateisinimo tvirtini
mui, jog Vokietija rengiasi 
naitfjan karau.”

O Francija yra kariniai daug 
stipresne už Vokietiją štai ka- 

'me:
1. Francijos armija turi 7,- 

OOO ar 8,(XX) aeroplanų, kuomet 
Vokietija praktiškai aeroplanų 
visai neturi. Kiekviena gi stra
teginė vieta Vokietijoje lengvai 
yra pasiekiama Francijos ae
roplanais iš okupuotojo krašto. 
Be to kiekviena aeroplanų dir
btuvė Francijoje dirba 
laiką gamindamos naujus 
planus.

2. Francija yra užėmusi
blausius Vokietijos geležies ir 
chemikalų distriktus.

3. Francijos armija turi dau
gybės tankų, ginkluotų auto
mobilių ir motorizuotų ktdka- 
svaidžių, kuriems Vokietijos 
spėkos neįstengtų pasipriešinti.

4. Francija suorganizavo ir 
apginklavo didelesi Lenkijos ir 
Čechijos armijas, kurias ji bilc 
laiku gali mesti prieš Vokieti
ją.

Prezidentas Ebertas buvo pa
sikvietęs jau šešis žmones ir 
siu/lė jiems kanclerystę, bet nė 
vienas neįstengė sudaryti ka
binetą.

Nacionalistai buvo nominavę 
buvusį Duisburgo majorą Jar- 
res, bet jis susitiko tokią opo
ziciją iš kairės, kad prisėjo jam 
tuojaus atsisakyti ir nuo ban
dymo sudaryti kabinetą. Pas
kiau pakviesta centro (klerika
lų) partijos narys Stegewald, 
bet jis pasirodė tokis silpnas, 
kad negalėjo tikėtis gauti 
reichstago paramą.

Demokratai pastatė savo kan 
didatu Kahrdorf. Klerikalai ir 
fabrikantai buvo sutikę jį rem
ti, bet jam pasipriešino sociali
stai ir jis pasitraukė. Bavarai 
pasiūlė ILeight, bet jam pasi
priešino daugelis partijų.

Buvusiam kancleriui Strese- 
mannui buvo pasiūlyta užsie
nio reikalų minisberio vieta 
fabrikantų partijos vadovauja
mam kabinete, bet jis nuo to 
atsisakė. Socialistai tada pasiū
lė Ebcrtui pakviesti Stressema- 
nną reorganizuoti kabinetą, bet 
Stresemannas su tuo nesutiko, 
kadangi sociailistai atsisakė iš- 
kalno užtikrinti jog jie viskame 
jį rems.

Prof. Augustinas Volde 
maras išslystas j 

Varnius

Prezidentas Coolidge pri 
rengė pranešimą 

kongresui

Badavimas Airijoj 
užsibaigė

Jugo Slavija netekusi pri
ėjimo prie jurų

Kauno Komendanto nutarimu 
N r. 3099.

bet

pilną 
aero-

svar-

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai moterei 
neatleistina bėdavoti 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 moteris ant

rengusi padarymui netikėtos 
atakos ant Vokietijos teritori
jos.

6. Nuo Mayence francuzai 
lengvai gali paeiti palei Main 
upę ir atkirsti Bavariją.

7. Francijai nėra reikalo bi
jotis, kad Rusija rems naciona
listinę ar monarchistinę Vokie
tiją.

Anglai sako, kad sutartis nu
stato tik tiek, kad talkininkai 
gali suaikinti Vokietijoj s armi
jos karo medžiagas, kuomet 
francuzai gi tvirtina, kad tal
kininkai gali kontroliuoti Vo
kietijos karinius prisirengimus 
per neaprybotą laiką.

Kiek numanoma, vokiečiai 
pasisako anglams apie visas Vo
kietijos slaptas karines organi
zacijas, kuomet to nepsako 
francufcams. Bet francuzai, be 
abejonės, žino viską apie vo
kiečių veikimą, kadangi jie tų 
žinių gali nusipirkti iš komuni
stų. Kadangi pirmuoju nacio
nalistų tikslu yra sutriuškinti 
komunistus, o tik paskui pulti 
franeuzus, tai komunistai sutei
kia franeužams visas žinias 
apie slaptus karinius prisiren
gimus.

Vokietija siūlo taiką 
Belgijai

Sutinka svarstyti kontribucijas 
Belgijos plono pamatu.

BRIUSELIS, lapkr. 25. — 
Vokietija per savo atstovą 
Briusely pranešė Belgijos val
džiai, kad Vokietijos valdžia 
yra prisirengusi svarstyti kon
tribucijos klausimo išrišimą 
Belgijos pieno pamatu.

Belgijos valdžia skaito, kad 
Ruhr sutartis, ulžbaigiant pa- 
šyvį priešinimąsi, atidaro ke
lią kontribucijos klausinio 
svarstymams.

Vokietijos nota tapo per
duota kontribukiijjos komisijai

Riaušės Ruhr distrikte
Francuzai neįstengia jų 

stabdyti.
su-

BF7RLINAS, lapkričio 25. — 
Bedarbių riaušės išlepo visame 
Ruhr distrikte. Vokiečių polici
ja ir Francijos kareiviai ne
stengia tų riaušių sustabdyti.

Kontribucijos pavirtusios 
į praeities pasaką

Taip sako Italijos Mussolini.

RYMAS, lapkr. 25. — “Aš 
esu įsitikinęs, kad užmokėji- 

kontrijbuictijos prikflaUso 
pasakė 
“Nors 

savo 
iliuzijų

mas 
mytologijois sry$iai,” 
premjeras Mussolini. 
Italija ir neatsižadėjo 
dalies, mes neturime
apie tikrąjį jos užmokėjimą. 
Italija pati nešė savo naštą ir 
ji yra nusisprendusi pati at- 
sisteigti. Mes indoinaujame 
Pareinio respublika. Jei tai 
respublikai pasiseks, tai ji ar
ba liks autonominė prie Vo
kietijos, ar visai nepriklauso
ma. Jei ji liks autonominė, tai 
niekas nepersimainys, bet jei 
liks nepriklausoma, tai Versa- 
lės sutartis liks sunaikinta.”

1923 m. lapkričio mėn. 3 die
ną. Aš Kauno miesto ir apskri
ties Karo Komendantas Majo
ras Vladas BrazuCevičius, sek
damas prof. Voldemaro Augus
tino darbus visuomenės tvar
kos ir rimties žvilgsniu ir įžiū
rėjęs, kad prof. Voldemaras vie
šai skelbia savo erzinantį vi
suomenę ir kelianti nepasitikė
jimą vyriausybe nusistatymą, 
kas yra matoma ir iš laikraščio 
“Vairas” No. 6, patalpinto 
straipsnio “Katruo keliu?” 

nutariau:
einant Yp. Valst. Aps. Įst. 

8 paragrafu 1 p. prof. Voldema
rą Augustiną, kurio pasilikimas 
Kaune yra pavojingas visuome
nes tvarkai, patalpinti koncen
tracijos stovykloje (Drausmės 
batalijone) vienam (1) mene
siui ir mėnesiui praėjus palikti 
prof. Voldemarą Varniuose be 
teisės grįžti Kaunan visam ka
ro stovio metui.

šis nutarimas vykdomas į 24 
valandas.

Nuorašas šio nutarimo pa
siųsti Kr. Apsaugos Ministeriui 
per Vietin. Kar. Brigados Vadą 
sulig Yp. V. Įst. 17 paragrafu.

Ma jo ras Brazu le v ičius. 
Komendantas.

Toksai komendanto nutari
mas buvo įteiktas Prof. A. Vol
demarui 1923 m. lapkričio men. 
4 d. 6 valandą 20 m. ryto jo 
bute. Tą pat dieną jisai yra iš
vežtas į paskirtą vietą. Prašy
mas A. Voldemaro leisti paduo
ti skundą arba leisti jam per 24 
valandas nuo įteikimo laiko pa
silikti namieje, kad sutvarkius 
savo reikalus, buvo atmestas. 
Taip pat buvo neleista patelefo
nuoti karo vadui. Prof. A. Vol
demarui buvo leista pasilikti 
savo bute iki 8 vai. ryto.
“Vairo” redaktorius A. Smeto

na nubaustas 2000 litų.
Iš Kauno Komendanto Nuta

rimo 3100 Nr.
.. .A. Smetoną “už melagin

gų ir visuomenę erzinančių ži
nių platinimą nubausti admini- 
stratyvių budu dviem tūkstan
čiais (2000) litų arba dviem (2) 
mėnesiams arešto. Šis nutari
mas vykdomas į 3 dienas nuo 
jo paskelbimo dienos.”

Girdėti, kad pats A. Smeto
na piniginę pabaudą atsisakęs 
mokėti.

Kauno Miesto Tarybos lap
kričio 5 d. posėdy buvo paskel
btas prof. A. Voldemaro išsiun
timo klausimas, ir išrinkta ko
misija iš tarybos narių — Skar- 
dinsko, Volfo ir Garfunkelio, 
dalyvaujant burmistrui J. Vi
leišiui, kad išaiškinti tokį atsi
tikimą su vienu Miesto Tarybos 
nariu. ——*W'«| 11 I "■!     - ..■■■ĮJ' i

Naujienų Konteste 
vedėjas

Naujienų ofise kas-esti
dien dienomis, o taipgi 
vakarais . semtomis ir 
subatomlis. Nedai iomis-gi 

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

Patars sumažinti taksus, 
neduos bonusų ex-kareiviams. 
Taipjau stovės už interna
cionalinį teismą, jei tasis bu
tų atskirtas nuo tautų są
jungos.

WASHINGTON, lapkr. 25.— 
Prezidentas Coolidge jau veik 
visai užbaigė ruošti savo pra- 
pešimą kongresui, kuris neuž
ilgo susirinks. Kailba jau para
šyta ir paliko pridėti tik ke
lias smulkmenas ir keletą pa
gražinimų. Tai jis padarys už 
kelių dienų.

Kalba bus labai svarbi, ka- 
kandi ji gal turės reikšmes ir 
internaciona’i'nūj politikoj, o 
mažiausia nuspręs Coolidge, 
kaipo prezidento karjerą ir ar 
jis bus repui)!ikonų nominuo
tas į 'prezidentus sekamiems 
rinkimams.

Kiek žinoma, prezidentas sa
vo pranešime palies svarbiau
sius valandos klausimus. .To 
nusistatymas svarbesniais klau 
simais esąs sekamas:

Prezidentas rekomenduos su<- 
mažinti federalinius taksus, 
laikanties iždo sekretoriaus 
Melon pasiūlymų. Bet jis prie
šinsis sutdikimui federalinių 
bonusų ex-karciviains, kadan
gi tokius bonusuS savo valsti
jų kareiviams jau suteikė 
daugelis valstybių.

Coolidge pritars prisidėji
mui prie internacionalinio teis
mo, bet tik tada, kada tas teis
mas bus laisvas ir liuesas nuo 
keno nors kontrolės, t. y. ne
priklausys nub tautų sąjungos.

Užsienio (reikaluose prezi
dentas laikosi to nusistatymo, 
kad pirmiausia reikia rūpintis 
pačių amerikiečių gerove ir 
interesais, o kitų šalių gerovė 
yra tik antraeilis reikalas.

Prezidentas priešinsis kvie
čių kainos nustatymui ir tei
kimui valdžios kreditų pakėli
mui prekybos utzsieny, bet pri
tars valdžios gelbėjimui sutvir
tinti kooperatyvu prekybą 
namie ir užsieny. Geležinkelių 
gi reikale jis priešinsis ko
kioms nors geležinkėllių su
varžymams ir atšaukimui bi- 
liaus, kuris draudžia geležinke
liečiams streikuoti.

Prezidentas rekomenduos, 
kad butų reorganizuoti val
džios departamentai (ministe- 

.rijos), kaip tą pienavo prezi
dentas Hardingas ir kad butų 
pridėtas dar Vienas departa
mentas — švietimo.

DUBLINAS, laipkr. 25. — 
Visi kaliniai, kurie badavo Ai
rijos kalėjimuose, vakar bada- 
vianą atšaukė,. Kįllė^muose,, 
kaip apskaitoma, badavo iki 
7,000 respujldikolnų. Niekurie 
išbuvo nevalgę iki 40 dienų, 
bet tikimąsi, kad jų gyvastys 
bus išgelbėtos. Tik du ka
liniai mirė nuo badavimo.

Ilgiausia laikėsi moterys. 
Vyrai kaliniai jau kelios die
nos kaip buvo sustoję badauti, 
bet moterys dar laikėsi ir tik 
kada arcivyskupas parašė laiš
ką, patardamas badavimą at
šaukti, o valdžiai paliuosuoti 
kalinius, tai ir moterys neta
rė nebetęsti bado streiko.

Valdžia dar neskelbia ką ji 
darys su kalinių paliuosavimu.

Už tą gavusi nuo Italijos kiek 
žemių. Valdžia slepianti su
tartį nuo žmonių.

•BELGRADAS, lapkr. 25. — 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad Jugo Slavija padare 
slaptą sutartį su Italija, sulig 
kurios Italija pasilaikys Fiume 
visai neatiduodama Jugo Sla
vija i ir Baros uosto. A t lygini
ui u’i už tai, Jugo Slavija gaus 
iš Italijos kiek žemių, kur gy
vena kedi tūkstančiai slavų. 
Valdžia bando užslėpti sutartį, 
kuri peržengia pirmiau pada
rytą su Italija Rapollo sutartį.

Trys žmonės užmušti.

Kalba busianti gana trum
pa, bent trumpesnė už kitų 
prezidentų kalbas ir joje ne
bus jokių argumentų, o vien tik 
r ekomen daai j os. Paaišjk i n i m us 
jis duosiąs kada-nors vėliau.

Penki žmonės sudegė
MARSELLES, Frakcijoj, lap

kričio 25.— Manoma, kad pa
sislėpęs keleivis į Ameriką pa
gimdė eksploziją Anglijos lai
vo Otterburn, kuris buvo ką- 
tik išplaukęs į New Yorką su 
prekėmis. Eksplozija pagimdė 
gaisrą ir vilkikai atitempė lai
vą j įfostą, laivo jau nebegali
ma buvo išgelbėti ir jis visai 
sudegė. Mažiausia penki žmo
nės žuvo gaisre, bet spėjama, 
kad skaičius žuvusių yra dides
nis.

“Grudų pinigai” Vokietijoj
BERL1NAS, lapkr. 25. — 

Vokietijos reakcionieriai su
galvojo naują finansinę siste
mą ir išleido “grudų pinigus,” 
kuriuos galima iškeisti į tam 
tikrą daugį grudų; todėl pini
gai yra pastovus. Juos išleido 
stambiųjų ūkininkų orgianjza- 

cija.
Ant tų pinigų yra sekamas 

užrašas:
“Ši nota neturi vertės, jei ji 

patenka į žydo rankas.”

PARYŽIUS, lapkr. 25.
Trys darbininkai liko užmuš
ti ir du sunkiai sužeisti, kada 
alžirietis numetė didelę bloki
nę skysto oro, kuTis nuo susi
trenkime eksplodavo. Nelaime 

ištiko kraunant blokines su 
skystu oru iš vežimo. Pats al- 
žietis išliko gyvas ir sveikas.

CHICAGO. — George Vani- 
kitis, 525 S. Morgan St., pašo
vė ir sunkiai sužeidė Tony 
Stavraulos, 956 W. Harrison 
rSa., už tai, kad pastarasis ruv 
pinosi savo brolį /Petrą ap
vesdinti su Vanikitis švoger- 

ka Stella Makris, kurios atva
žiavimui į Ameriką Petras da
vęs $750.

MEMPHIS, Tenn„ lapkr. 2g. 
Mrs. Rosa WaJden, 27 m., mo
tina 13 vaikų, kuri vedė 14 
metų atgal Decatur, Ala., ka
da ji buvo tik 13 m. amžiaus, 
gavo perskiras nuo John Wal- 
den, kuris ją pametė. Penki 
jos vaikai gyvena; kartą ji tu
rėjo tris vaikus ir paskui dvi
linkus.

Gerai pelnė “tuščiame” name.

CHICAGO. — Policija vakar 
padarė kratą neva visai tuščia
me ir negyvenamame name 
prie 2219 Archer Avė., ir rado 
Mack Rus verdant munšainą. 
Name rasta trys 75 galionų va
lytuvai, daug munšaino ir 5,215 
galionų raugo.

BARBOUiRVILLE, Ky., lap
kričio 23. — Kalėjimo viršinin
kas West ir šerifo pakelbinin- 
kas Messcr liko nušau'ti ir vie
nas šerifo pagelbininkas liko 
sužeistas, kada jie nuvyko į 
Knox pavietą suimti pabėgusį 
iš kalėjimo Pele Bailey.

ŠIANDIE — veikiausia lie
tus, biskį šalčiau.

Saulė teka 6:51 vai., leidžiasi 
4:25 vai. Mėnuo teka 5:40 vai. 
vakare.

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 patjs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, BL

4



NAUJIENOS, CHcago, III.
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Kaip Prailginama Žmogaus Amžius 
ir Atjauninama Nusenęs 

Žmogaus Kūnas
arba

Kaip senatvę atitolinti

do netikęs maistas, nuodai ir 
įvairios ligos.

Kaso Dr. A. J. Karalius.

[Tęsinys]

Arterijų sukietėjimas labai: ir judina visą musų kūno su- 
svarbi nusenimo ir mirimų dėtiną mašiną. Pakrikimas en- 
priežastis. Arterijų sukietėji- dokrininių liaukų pagamina 
mą pagamina netikęs maistas ytin seriozingų ligų: diabetas, 
(perdaug mėsos, permažai van- • aptukimas, miksidema ir tt. 
dens, kava, etc.), alkoholius, si- Senai patirta, kad tiroidinės 
filis ir kt. ligos, taipgi sunkus liaukos pakrikimas sumažina 
darbas sveikatai kenksmingose ■ degimą musų kūne, o degimui 
dirbtuvėse. Arterijų sukietėji-; sumažėjus, mažinusi visos jė- 
mas daugybę žmonių be laiko į gos ir kūnas silpnėja, sensta.

Išmintis.
Endokrininių liaukų pakriki

mas silpnina išmintį, mažina 
protą. Tiroidinės liaukos suny
kimas sumažina išmintį labai 
žymiai; stoka tiroidinės' liau
kos sulčių pagamina stoką iš
minties, sumažėjimą vaizduo
tės, valios pairimą, atminties 
sukrikimą ir tt. Reiškia tiroi
dinė liauka ir protą-išmintį 
'kontroliuoja. Serganti tniksde- 
ma mąsto labai lėtai, blogai at
simena, neturi valios, vaizduo
tės ir tt. Galų gale kretinizmas 
juk visiems žinomas: vaikai pu
siau idiotai, o tiroidinės liaukos 
ekstraktas jiems puikiai išmin
tį grąžina ir augimą 
na ir išvaizdą pataiso.

liaukos 
atminties

dažnai labai staigiai ir drama- 
tingai. Ovarų kokia nors liga 
dažnai moterį protiškai žymiai 
suardo; išpiovimas ovarų mote
rį gali iš proto visai išvaryti — 
tai jau senai patirta. Didelė da
lis moterų neurastenijų, viso
kių nerviškumų pareina nuo 
ovarų funkcijų pakrikimo. Ga
lima sakyti, kad didesnę dalį 
moterų neurastenijų pagamina 
ovarai. Vyrų lyties liaukų pa

krikimas irgi ardo protą. Daž
nai gonorėja pagamina inkstų 
(kiaušių) uždegimą — ir tada 
pasireiškia įvairios rųšies ne
urastenijos, nerviškumai ir tt. 
Čia galima dar pasakyti, kad 
senbernių ir senmergių kūnas 
ir protas visuomet pairę. Tai 
gali patirti kiekvienas akyles
nis daktaras, ir tūkstančius 
kartų jau patyrė.

(Bus daugiau)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vū.'rfng 
patarnauju kuogeriausiai

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

dažnai tiroidinės 
traktas pataiso 
krik i mus.

Lyties liaukų 
protą mažina,
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Ofiso Telefonas [TO II A R1?(HH Buto Telefonas

Central 4104 Armltage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

Šviesą ir pajiegą suvedame j tenue ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iimokijimo.

Pirmitini Lietavią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

Pinigai
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LIETUVĄ |
per

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

ANT NAUDOS.

S. L FAUNUS 80.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. V

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.

į kapus nuvaro. O laiku duotii Tiroidinės liaukos pakrikimas 
patarimai galėtų juos gyvais ir, pagamina miksidema, kurios 
sveikais palaikyti. Sifilis gana ženklai labai panašus tiems, 
dažnai pagamina arterijų su- apie kuriuos aukščiau esame 
kietėjimą jauniems. Nebe rei-1 kalbėję, t. y. senimo be laiko 
kalo sakoma, kad žmogus tiek' ženklai.
senas, kiek jo kraujo sudynai i Išplovus lyties liaukas atsi- 
seni: jei kraujo sudynai nuse- randa senumo ženklų. Išnykus 
no, sukietėjo be laiko, tai su n- antdrapanėms moteris pradeda 
ku kas nors padaryti. Vienok' riebėti, oda raukšlėjasi, žodžiu 
medicinos mokslas gali apsau- i sakant, sensta. Skapai visuo- 
goti nuo arterijų sukietėjimo, met išrodo senesni. Reiškia ly- 
Ve čia ir yra proga visiems se- > ties liaukos prisideda prie pa- 
natvę atitolinti. Užtenka apsi-į laikymo jaunystės, ir priside- 
žiurčti, kad arterijos nesukietė-, da labai daug.
tų. | Pituitarinės liaukos pakri

kimas irgi pagamina senatvės 
ženklų. Tai jau senai mokslin
čių įrodyta. Tiroidinės liaudos 
pakrikimas krikdo pituitarinę 
ir kt. liaukas, ypatingai lyties 
liaukas. Pakrikimas lyties liau
kų krikdo kitas liaukas.

Trumpai suglaudus, čia gali
me pasakyti, kad senatvė pa
gamina endokrininių liaukų pa
krikimas. O tas liaukas pakrik-

Kitos ligos.
Beveik kiekviena liga silpni- j 

na žmogaus kūną ir sykiu pri
artina senatvę, širdies ligos, 
reumatizmai, plaučių uždegi
mas, skrandžio ir žarnų ligos, 
jaknų ligos, inkstų ligos, ir 
daugybė kitų ligų palieka neiš
dildomų ženklų, žmogus palie
ka silpnesnis, senesnis. Moteris 
silpnina kasmetiniai gimdymai,
abortai (persileidimai), etc. 
Sunkus darbas, prasti kamba- 
iiai, ilgos valandos dirbtuvėje 
irgi prisideda prie nusendini- 
mo. O dar prie to visa reikia 
pridėti visokios rūšies rūpes
čiai, sielvartos, susinervavimai. 
Sukrikdintas lyties gyvenimas 
irgi silpnina visą kūną be pasi
gailėjimo. O kur tūkstančiai vi
sokių prietarų prietarėlių. Žo
džiu sakant, turime tūkstan
čius priežasčių, kurios mus 
sendina be laiko ir marina be 
laiko, jau nekalbant apie blo
gą paveldėjimą, apsigimimą 
silpnais, netinkamais sunkiai 
kovai kompliktuotame gyveni
me.
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fCUNARD s 
■ AR MANOTE ATSIIMTI GI- "

MINĖS I AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį m g metą r!

Leisk musų raštinei Kaune pagelbė-
R ti Jūsų giminėms išgauti pasportus u 
M ir vizas ir tinkamai juos prirengti j R 
_. kelionę.

' Nereikia laukti dėl vietos, turin- « 
R tiems Cunard linijos laivakortes. Cu- " 
U nard laivas išplaukia iš Europos kas H 

keliūta dieną. Cunard laivakortės H
yra geros kelionei ant AQUITANIA, M 

“ BERBNGAKIA ir MAURETANIA, ~
"• greičiausia jurų kelionė tarp Lietu- fįf 
B vos ir Amerikos. ■

Nusenimo ženklai.
Musų gadynėje sulaukę 40 

ar 50 metų žmonės pradeda 
senti. Vienok neretai ir jaunes- 
niuose žmonyse senimo ženklai 
pradeda pasirodyti. Prie seni
mo ženklų galime priskaityti 
šituos: aptukimas, žili plaukai, 
raukšlėtas veidas, slinkimas 

plaukų, nykimas dantų, ir tt. 
širdis tokių žmonių plaka grei
čiaus, kraujo sudynai pradeda 
kietėti arba jau sukietėja. Oda 
sausa. Viduriai kieti. Protas 
silpnėja. Juos kankina visokios 
neurastenijos. Inkstai pakrin
ka. žodžiu sakant, jaunas žmo
gus sensta be laiko.

Arčiaus prisižiūrėjus ir pa
tyrinėjus atrasime pakrikimą 
metabolizmo, t. y. medžiagos 
apsikeitimo. Jie valgo, bet 

maistas jiems energijos kiek 
reikiant nesuteikia ir dėl to jie 
eina silpnyn ir sensta be laiko. 
O medžiagos apsikeitimas pa
krinka dėl to, kad pakrinka tie 
organai, kurie tąjį medžiagos 
apsikeitimą ir energijos gami
nimą kūne kontroliuoja. Pa
krinka toji dirbtuvė, kurioje 
sveiko žmogaus kūne eina ener
gijos gamyba. O tais organais, 
kurie kontroliuoja medžiagos 
apsi keitimą kūne ir sykiu ener
gijos gaminimą, yra musų ku- 
no endokrinines liaukos (tiroi
dine liauka, lyties liaukos, pi- 
tuitarinė, adrenalinės ir kt. 
liaukos). Endokrininės liaukos 
yra organai, kurie pagamina 
savo rųšies sulčių (tos sultys 
teka tiesiai į kraują), kurios

U Del smulkesnių informacijų, malo- R 
m įlėkite susižinoti su musų vietiniu f, 
g agentu arba musų raštinėje. g

Jys Norite Pagerinti 
Patys Save

Ar jus jau esate dasiprotė- 
ję, kad dabartinė gadynė 
— yra gadynė visokių pro
gų.
Jei jus padarote mažiau 
kaip $100 į savaitę. Tai 
jus norite sutraukyti tuos 
retežius, kurie laiko sura
kinę jus, kurie neduoda 
jums progos parodyti savo 
gabumus.
šiandien žmonės reikalauja 
patys nuo savęs daugiau 
negu kada nors pirmiau.
Ar jus sekate visus nuoli- 
kius pasaulio besi keitimo 
Ir kokios progos laukia jū
sų?
Nežiūrint kokį darbą jus 
turite.

Jus galite išplėtoti 
ir padidinti savo už
darbį iki bile kokiam 
didumui.

Laikykit savo darbą jei jus 
norite, bet padarykite jį 
kad jis busų labiau užtik
rintas ateičiai.
AR JUS NORITE APIE 
TAI ŽINOTI.
Tai išgirskite Mr. White 
jo gasių trijų lekcijų

‘Success”
Panedėlyje, 8 v. vak.
Room 246
C0NWAY BUILDING 
111 W. Washington St.
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Teciau Šito Pieno Kainos Nėra 
Aukštesnės už Kitas Normines Rūšis

Pienas yra dalimi mažne kiekvieno val
gio tiekiamo šiame mieste. Argi ne dvi 
gubai svarbu, kad šitas neapseinamas 
maistas butų nepaabejojamo tyrumo ir 
kokybes?

Bordeno Garuodintasis Pienas yra to
kios rųšies, kuria galima drąsiai pasiti
kėti Bordeno pienas yra pagaminamas 
sulig aštriausių patvarkymų. Bordeno 
pieninės yra garsios savo švarumu ir 
rūpestinga priežiūra kiekvieno proceso 
Bordeno Garuodinto Pieno gaminime. 
Jo tyrumas yra absoliutus užtikrin
tas aštriomis inspekcijomis ir galutiniu 
laboratorijos ištyrimu, padaromu kiek
vienai laidai prieš išsiuntimą pas krau
tuvininką.

Bordeno pienas yra tyras kaimo pienas 
su paliktais jame paviršiais. Jums kaip 
tik ir reikalingas jo riebumas kavai ar 
virimui. Jūsų krautuvninkas kartais 
užmoka truputį daugiau už Bordeno 
GaVuodintąjį Pieną — bet jis parduoda 
jums norminių rųšių kaina. Nes jam, 
galų gale, malonu patarnauti savo rė
mėjams. Jis žino, kad nepaprastas rū
pestingumas, kokiu yra pagaminama 
Bordeno pienas, padaro jį saugum ir 
tyru pienu, duodančiu visišką patenki
nimą.
Jei norite žinoti, kaip reikia virti su 
Bordeno Garuodintu Pienu, išpildykite 
kuponą, pažymėdami receptus, kuriuos 
norėtumėte gauti, o mes pasiųsime 
jums dykai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York.

Duona 
Saldainiai 
žuvis

"KUPONAS
Susai
Mėsos 
Pyragaičiai

Vardas ...

Adresas

Ofisas:

501 N. Dearborn St
TELEPHONE DEARBORN 3105

Tortai 
Pudingai 
Viralai

Lithuanian
UNSWEETENED

MpORAlE'’
MILK

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek- ! 
vieną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.
»-------- --- i

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

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose t«ia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Ix)tus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
........ .................... -■ f J

Tai. Dearborn 9057

A. A. Si; S! s
ADVOKATAS

Ofisas vidumuestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Washington K Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3.395
------------ ---------------------

JOHN L BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padare 
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

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phono Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Pt.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. f

.....

J. P. W A IT (TIE S
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. tVabask Avė. ?

Tel.: Pullman 6377, I

A

v. w. Rutkauskas]
Advokatas l

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicaga.
Tel. Yards 4681 I

— ■ ■ j*

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

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

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio m*aterijolo kokio jųu 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkaui-ai 
ir augščiau
Vaikų siutai ię 
i r augščiau

$18.50
overkautai $8.50

S, GORDON,
739 W. Uth St.

Pirmus duryn į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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korespondencijos]
Pittsburgh, Pa.

Iš kultūrinio darbo srities.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Jus galit uždirbt dide
lius pinigus

TAKI GAR BIZNYJE

15 LENGVĮIBUDU KAIP SUTAUPYTI 
ATEINANČIOMS KALĖDOMS

ĮSTOKITE i musu
1924 KALĖDŲ KLIUBĄ 

DABAR ATDARAS
Bankas atdaras utarninkais ir subatomis iki 
8 v. vakare. Kitomis dienomis iki 4 v. po pietų

Kultūrinis darbas mums la
biausiai yra reikalingas. Var
giai ar galėtume daug ką pada
ryti kitose šakose be mokslo ir 
pasilavinimo. šis įsitikinimas 
ir privertė kai kuriuos lietuvius 
organizuoti North Sidėj vakari
nę mokyklą, kuri neštų šviesos 
žiburėlį į žmones, be skirtumo 
jų pažiūrų ar partijų, nes mo
kslas bendras visų žmonių rei
kalas.

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

Kalbame lietuviškai

sena palsovi Lie
ji’ dabar mes 
narius, kurie 
įmokėjęs $250.

|0Wl;State pank
11 wXb K E E AN D NOIVTH AVĖ N U F S* .

mokyklos 
čia, Pitts- 

kitur, ran- 
,kurias pa-

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 <L 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ*' ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Bet nors daugelis tą reikalą 
supranta ir pritaria 
teigimui, vienok 
burghe, kaip gal ir 
dasi namaža kliūčių
tys žmones daugiausia pasista
to. Kad mokykla gyvuotų rei
kia mokinių, kurie ją lankytų. 
Nes ir daugiausiai pasišventu
siam asmeniui neįmanoma pa
mokas duoti sienoms ir tuš
čioms kedėms. Neatsilanky
mas užsirašiusių į mokyklą dėl 
paprasto apsileidimo ar dėl ki
tokių nesvarbių priežasčių at
ima mokyklos organizatoriams 
norą darbuotis. Kita kliūtis tai 
—butas. Musų draugijų salės 
yra taip užimtos visokiais biz
niais, jog kultūros įstaigai tie
siog nėra vietos kur pasidėti. 
Jei norėtum gauti salę mokyk
lai, tai esi priverstas mokėti 
nuo kiekvieno vakaro, nors sa
lė butų tuščia per visą savaitę. 
Iš kur gi mokykla gali gauti 
tiek pinigų, kad padengti visas 

neraudonuoja 
draugijų pra-

užmokesnio iš mokyklos, 
draugijos nariai 

neapmokamai 
perdidelis ma-

nepaprastai kliudo 
Ir jeigu nori- 

gera nuveikti, 
pradėti kitaip

Lietuviai turi eiti 
žingsniais prie švie-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nai’iai pri
imami r.uo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

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

Mes esame 
tuvių kompanija 
priimame naujus 
gali įsigyti taxi
ir likusi;) sumą lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

HubCabCo
Victory 7070

2929 So. Halsted St.

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
........ . .  Vienatine dirb- 
■■■K Bi “• 

temos armoni- 
-----kų, pianų ir 

'.t..... •...... ; : .-I chroamatikų.
Cj ĮĮ~ Žinomi muzi-

J kantai vartoja 
5 metai ga- 
Katalogas. 
St., 
Chicago, III.

musų instrumentus, 
rantijos. Už 10c.

3137 VV. 51
Netoli Kedzie Avė.,

Tel. Blvd. 8188
M. VVoitkewidi 

BANIS
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa-

S||tarnauju mote- 
^Wrinis prie gimdy- 

|n;o kiekviename 
’ atsitikime. Teikiu 
•ypališką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

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

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 ptetu, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonais

3110 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telephone Yards 0994

Adresas

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

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

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 26, 1923.

Mrs. A MI»EVICZ-Viora;
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 jtnfr 
Ofisą# bu Dr. J. F. Van Patng

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pehnsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreipi 
kitės, o rasite 
pagalbą.

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1939 Į
DR. S. A. BRENZA I

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

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

1--------------------------------------------------
Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—S A SS

Tik Ką 
Atėjo

išlaidas? Ir ar 
veidas lietuvių 
šant 
kurioj patys
arba jų vaikai 
mokinasi? Šis 
terializmas 
kultūros darbą,
ma kas nors 
reikia mums 
mąstyti, 
smarkais 
sos, nes tiktai apsišvietę jie
nebenorės vergauti kitiems, — 
tik pasilavinę, apsišvietę jie 
greičiau suras bent dalį tos lai
mės, kurios mes taip ieškom 
šiame gyvenime.

Didvyrių Paveikslai
Varno Piešti

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

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

Mokykla pradėta; jos darbą 
tęskiam toliau, kreipkime į ją 
kuodaugiausiai domės, ir neuž
ilgo sulauksime patenkinančių 
vaisių. Tiktai reikia daugiau 
susirūpinimo ir pasišventimo 
kultūros darbui. Jeigu Lietuvos 
Sūnų Draugija suteiktų mo
kyklai savo salę ir nereikalau
tų už tai užmokesnio, mokyklos 
gyvenimas butų užtikrintas. Ir 
pats L .S. Draugija sykiu nu
sipelnytų gerą ir garbingą var
dą ,kaipo švietimo skleidėja.

KALĖDŲ PLAUKIMAI 
I LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATIIAN v< iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną, iš New 
York’o. Taipgi ir

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis smagumais 
keliavimo ant S. V. Valdžios laivų; 
Dideli 
lijoms 
jiems, 
dėnys. 
tarnų.

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearbom St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States, Shipping Boa r d

kambariai. Poroms ir fami- 
kambariai yra vien tik 

Ruimingas pasivaikščiojimo 
Patarnavimas mandagių 
Puikus ir įvairus valgiai.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III

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.

Garsinkities “Naujienose

ForBeautiful 
Eyes

Meke the Ūse of 
Murinę a Daily Habit. Į / 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eyee Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by ai! Dniggista. Write for Booklst,

MURINĘ CO., 9 Eait Ohfo Street, Chicago

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
k. ..... i i ■—

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 iki 7:31 vakar*.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

1707 VV. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 va], vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Tndependence Blvd. ChlcagU

A

DR. A. MDNTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington 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

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPN1CKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Vardu 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

k.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

3639 VV. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

Optomctriat 
T«L UouZavard 6487 
4649 S. A.hland At« 
Kunpaa 47-to. g*t.

2-r o. labob*

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

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

vyriausiu gydytoju.

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

2009 North Avė.

(Kampas Milwaukee Avė.)
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tvirtai valdyt nė darbinin
kai, nė buržuazija.

Dabartinis Vokietijos val
džios krizis, kaip žinia, yra 
ne pirmutinis; bet apie jį bu
vo dauginus kalbama laik
raščiuose, negu apie visus 
pirmesniuosius krizius. Mat, 
dabar yra baisiai kebli Vo
kietijos padėtis, todėl krizis 
valdžioje gali atnešti rimtų 
pasekmių. Bet dauguma iš
reikštųjų nuomonių apie jį 
turi labai menką pamatą 
faktuose.

Amerikos laikraščiai, 
pav., lyg susitarę, aiškino, 
kad tas krizis rodąs, joge! 
Vokietijos žmonės dar nesą 
pakankamai pribrendę prie 
parlamentinio valdymosi 
budo. Komunistų gi spau
da ir visi kiti principialiai 
demokratybės priešai aiški
no, kad Vokietijoje paėmęs 
viršų jų “principas”, dikta
tūra — ant “supuvusios de
mokratijos”.

Bet ištiesų tai tenai reiš
kiasi visai kas kita. Vokieti
jos parlamente, kaip ir viso
je Vokietijoje, eina aštri ko
va tarpe klasių, kurių jėgos 
yra daug-maž lygios. Toje 
kovoje pergalė krypsta tai į 
vieną, tai į kitą pusę, ir dėl
to nuolatos įvyksta atmai
nos reichstago nusistaty
me ir valdžios sąstate.

Socialistų pasitraukimas 
iš Stresemanno kabineto, 
įvykęs kelios savaitės atgal, 
buvo buržuazijos laimėji
mas. Stresemanno kabine
to puolimas dabar yra dar
bininkų laimėjimas. Bet 
kas laimės sekantį žingsnį, 
sunku pasakyt. Priklausys 
nuo to, kaip elgsis vidutinės 
ir smulkiosios buržuazijos 
atstovai: jeigu jie parems 
darbininkų partiją, tai ši iš
eis pergalėtoja, ir Vokieti
joje bus vėl sudaryta koali
cinė valdžia su tuo progra
mų, dėl kurio socialistai ko
vojo Stresemanno kabinete; 
o jeigu smulkiosios ir vidu
rinės buržuazijos atstovai 
puls j glėbį industrialistams 
ir dvarininkams, tai valdžia 
pateks j Stinneso klapčiukų 
rankas.

Gali, žinoma, būti ir taip, 
kad tuo tarpu nepaims vir
šaus nė viena pusė ir bus su
lipdyta laikinai kokia nors 
ne partijų atstovų, bet “neu
tralių” žmonių valdžia.

Taigi dėl tų valdžios kri
zių Vokietijoje yra kaltas 
ne parlamentas ir ne žmo
nių “nesubrendimas”, o tik
tai tam tikras visuomenės 
stovis. Vokietija yra pasie
kusi to laipsnio, kuomet 
buržuazija jau nebepajėgia 
viena valdyti kraštą, o dar
bininkai dar neturi pakan
kamai jėgų vieni paimti val
džią į savo rankas.

Atkaklią tų dviejų, pu
siausviros pasiekusių jėgų 
kovą, dar aštrina plėšikiška 
Franci jos politika sulig Vo
kietijos. Ji žinoma, dau
giausia trukdo darbininkus. 
Jeigu ne Poincarė, tai Vo
kietijos buržuazija taip ne
smarkautų.

Gnkhioti užpuolimai.

Tauragė. — Paskutinėmis die
nomis vėl pasikartojo ginkluoti 
užpuolimai. Vagilių dalis jau 
suimta. Kitų užpuolikų pavar
dės žinomos ir jie sekami.

NAUJIENOJ
/

n« Llthoant** Daily Neva 
Pnkllibad Daily, «xcept tiauday 5y 
Th« Lithaanlan Ejwi Pab. (X, Ina.

Editoj P. SrigaltiM
1789 South Halsted Street 

Chicago, III. 
Tetaphona Roosevelt 86M

Subscription Raten 
18.00 per year in Canada. 
*7.00 per year outalda of Chic*<t. 
|8.0l per year to Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Claua Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
Mkmadieniua. Leidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonam Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metama___ 18.00
Pusei metų........... ................ —__ 4.00
Trims mėnesiams 2.0(
Dviem mėnesiam - , 1.5(
Vienam minėsiu!....................... , .76

Chicago j e per neiiutejual
Viena kopija__________ ____.... 8c
Savaitei---------------- .... ___  _ 18c
Minesiui .......      75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoja,
paštui

Metams __ —...........  17.00
Pusei metų ....... _ 8.50
Trims mėnesiams....................  1.75
Dviem minusiam 1.25
Vienam mėnesiui_ - —. .75

Lietuvon ir kitur užsianiuosei
(Atpiginta)

Metama  .................... 18.00
Pusei metų............................ ........ 4.01
Trims mėnesiams____________2.00

Orderiu, kartu su užsakymu.

Valdžios krizis 
Vokietijoje.

Stresemanno kabinetas 
puolė, negavęs pasitikėjimo 
votumo reichstage.

Tai buvo galima iš anksto 
pramatyti. Jo likimas bu
vo nulemtas tuomet, kai iš 
jo pasitraukė socialdemo
kratai, kurie yra galingiau
sia patrija Vokietijos parla
mente.

Stresemanno kabineto 
puolimas rado, kad pasakos 
apie “diktatūrą” Vokietijoje 
ir demokratijos žlugimą bu
vo mažių-mažiausia perauk- 
styvos. Jeigu Vokietijoje 
butų panaši valdžios forma, 
kaip, sakysime, Rusijoje, tai 
parlamento balsavimas ne
būtų galėjęs nuversti val
džią. Prie diktatūros ne 
parlamentas kontroliuoja 
administraciją, bet aminis- 
tracija kontroliuoja parla
mentą, — jeigu ji dar pa
kenčia jį. Bolševikai juk 
ginklais išvaikė parlamen
tą, kai jisai pasirodė jiems 
priešingas.

Italijos Mussolini nėra 
toks griežtas, kaip Leninas, 
ir parlamentas Italijoje nė
ra išvaikytas. Bet jisai ne
drįsta priešintis valdžiai. 
Fašistiniai diktatoriai grū
moja parlamentui kiekvieną 
kartą, kai jisai ima murmė
ti prieš juos.

Vokietijoje gi iki šiol 
krašto šeimininkas dar te
bėra reichstagas. Jisai, tie
sa, nėra stiprus, todėl val
džia kartais pasielgia ne 
taip, kaip nori reichstago 
dauguma. Bet tai pareina 
nuo to, kad jame nėra vie
nodai nusistaciusios daugu
mos.

Socialdemokratų partija 
yra didžiausia reichstage, 
bet daugumos ji neturi. 
Buržuazinės partijos turi 
daugumą, bet jos neįsten
gia susitarti tarp savęs. Vi
dutinės ir smulkiosios buržu 
azijos partijos dažnai nesu
sitaiko su stambiųjų kapita
listų partija, o dar labiaus— 
su dvarininkų ir reakcinių 
Ūkininkų partijomis. Tuo 
Įoudu reichstagą nepajėgia

Apžvalga 
b—.... nn

PARTINIS ŽLIBUMAS.

Clevclando “'Dirva” piktai 
barasi ant “Naujienų”, kam jos 
įdėjusios “šmeižiančią” kores
pondenciją apie p. VilovičiaUs 
laikraščio mirtį. Gaila tečiaus, 
kad ji neparodo, kame yra ta
sai šmeižime.

Jos simpanijos “Telegramų?’, 
matoma, pareina nuo to, kad ji 
(taip, kaip ir Brooklyno “Vie
nybe”) žiurėjo į jį, kaipo į sa
vo partijos organą. Per parti
nius akinius žiūrėdama, ji ne
pastebėjo jo nešvarumo, ir da
bar ji kalba apie jį, kaipo apie 
“mirusį liūtą.”

Chicagoje gi žmonės laikė jį 
ne “liūtu”, bet — visai kitokios 
rųšies gyvūnu. Ne be reikalo 
juk net padoresnieji tautininkai 
Chicagoje sarinatydavosi pripa
žinti jį savo laikraščiu, nors ji
sai labai stengėsi jiems įsipiršti 
už organą.

Neužsiėmęs nosies, jį galėda
vo skaityti, rodos, tiktai “Drau
go” redaktorius ir kun. Bumša.

“VIENYBĖS” DEMAGOGIJA

Brooklyno pusdienraštis vėl 
kalba apie Vokietijos socialde
mokratų “bankrotą”. Tik ka
žin kodėl jisai mėgina savo pė
das maišyti.

Aną kartą “Vienybe” garsiai 
šaukė apie socialdemokratų 
pasitraukimą iš valdžios, kaipo 
apie “bankroto” ženklą, o da
bar jau ji ve apie ką klausia:

“Kas padarė tai, kad mar
ke krito, kad Ruhr tapo oku
puotas, didieji pramoninin
kai sugrobė visą regimą tur
tą į savo rankas?”
Statymas šitų naujų klausi

mų liudija, kad “Vienybė” ne
turi kuo atremti musų nurody
mą to fakto, jogei socialdemo
kratai, nors ir pasitraukė iš 
valdžios, bet neatsižadėjo savo 
principialio nusistatymo, reiš
kia — nebu’vo sumušti mora
liai.

“Vienybės” šukavimas apie 
“bankrotą” tuo budy yra nepa
matuotas.

Dabar pažiūrėsime į naujuo
sius josios klausimus. Jie tik
renybėje yra ne klausimai, o 
tiktai “kalbos figūra”, kurią 
Brooklyno laikraštis vartoja 
tam, kad prirengus skaitytojo 
mintį prie “ofcnsyvo” ant so
cialistų. Tokias kalbos figūras 
labai mėgsta musų komunistai. 
Kuomet jie nori iškoneveikti 
socialistus, tai jie paima kurią 
nors šalį, kaipo pavyzdį “neti
kusios tvarkos”, ir pradeda sau 
kti: Ar matote, draugai, kaip 
ten bloga! Ir gyvenimas bran
gus, ir pramonėje krizis, i,r “re
voliuciniai darbininkai” areš
tuojami. O ten juk gyvuoja 
socialistų partija. Reiškia, so
cialistai yra netikę. Stokite į 
komunistų partiją!

Visai tokios pat logikos lai
kosi ir “Vienybe”. Ji nė nemė
gina patyrinėti, delko nupuolė 
vokiečių markės kursas, kodėl 
tapo okupuotas Ruhr distriktas, 
kas davė galimybės Vokietijos 
industrialistams prisigrobti tur 
tų, —- bet trumpai ir storai pa
reiškia:

“Prie to visko prisidėjo 
Vokietijos socialistai.”
Kuomet laikraštis dasiplcpa 

iki to, kad ima prikaišioti Vo
kietijos socialdemokratams net 
Kuhro srities okupaciją, tai 
rimtą ginčą su juo vesti negali
ma.

Ažuot demagogiškai kaltinus 
Vokietijos socialistus stokoje 
pasiryžimo ginti darbininkus 
nuo industrialistų išnaudojimo 
(tai irgi yra komunistų pamėg
džiojimas), “Vienybė” gerinus 
paaiškintų, kodėl visos buržua
zinės partijos Vokietijoje yra 
tokios ištižusios? Kodėl Vokie
tijos buržuaziniai demokratai, 
liberalai ir tautininkai nesuge
ba net pasirodyti, kaipo griež
ti respublikos gynėjai?

BOLŠEVIKŲ KANDIDATŲ 
SĄRAŠAS.

Musų bolševikų spauda skel
bia savo “darbininkiškų” kan
didatų sąrašą į SILiA. viršinin
kus. Reikia pasakyt, kad tas są
rašas be galo silpnas. Janio 
nesiranda beveik nė vieno žmo- 
gaus, kurio vardas ką nors sver 
tų visuomenėje.

Bolšcvikėliai tUr-but patys 
jaučia, kad jiems trūksta žmo
nių, kadangi į Daktaro-Kvotėjo 
vietą jie siūlo Dr. S. Biežį, ku
ris niekuomet nebuvo komuni
stas. Buvo pas juos vienas 
šiek-tiek populerUmo įgijęs as
muo — Dr. J. Kąškevičius; bet 
jisai atsidūrė “džėloje”.

Mariampoliečiai ir visi su
valkiečiai, eikšiakite tal
kon: mums reikia Mariam- 
polės gimnazijai grąžys 

ruimai pastatyti
Didžiuojamės mes suvalkie

čiai savo lietuviškumu, savo 
kalbos tyrumu, savo mokytais 
vyrais ir pagailos savo kultū
ra. Suvalkijoj, ypatingai apie 
Mariampolę musų tėvų arkliai 
žinomi visai Lietuvai ir Vokie
tijai; musų tėvų ukėse dirba 
McCormicko, Deeringo ir kt. 
fabrikų mašinos; musų broliai 
lankė gimnazijas, aukštus mok
slus ėjo; mes turime žymią da- 
llį suvalkiečių Lietuvos valdžioj, 
universitete, politinėse parti
jose. Ir mes mylime savąja Su
valkiją, mylime savąją Šešupę, 
sąvają Mariampolę. Apie tai 
abejoti niekam netenka.

Dabar turime puikios progos 
>asirodyti ką mes galime pa
daryti bei ko verti esame. Tai
gi, vyrai ir moterys, suvalkijos 
visi lietuviai: mums reikia pa
statyti gražus rūmai Mariam- 
polės Realei Gimnazijai. Lai 
visi suvalkiečiai ir suvalkietė- 
tos duos tiktai po vieną dolerį, 
lai turėsime geriausią Lietuvo
je gimnaziją. Suvalkiečiai, ką 
manote? Kauniečiai siunčia 
aukas ir nori mus subytinti — 
argi mes galime pasiduoti? Ką 
jus sakote? ‘

Jau žinote, kad Reale Gimna
zija Mariampolėje yra puikiai 
vedama, gal būt geriausia visoj 
Lietuvoj mokslo žvilgsniu gim
nazija. Tai jau jus žinote: tai-gi 
eikšiakite su savo aukomis, nes 
lai gimnazijai reikia gražus rū
mai pastatyti. Kas nori būti 
fundatorius Mariampoles Rea
lūs gimnazijos? Už šimtą dole
rių busi fundatorius: tamistos 
paveikslas bus padėtas gimnazi
jos kontoroje, tamistos vardas 
bus ant sienos parašytas. Kur 
jus esate turtingesni suvalkie
čiai? Siųskite savo šimtines. 
Kas pirmas?

Atminkite dar vieną: Mariam 
polės Reale Gimnazija nepri
klauso jokiai partijai. Tai yra 
grynai mokslo įstaiga, kurią 
kunigai taip norėtų uždaryti ir 
deda visas pastangas, kad tik 
uždarius. Suvalkiečiai, mes 
didžiumoje esame progresą my
linti žmonės tad: parodykime 
savo progresingumą darbu, au
komis. Visi surinkti pinigai 
siunčiami tiesiai gimnazijos di
rektoriui. Laikraščiuose skel
biama pilnos atskaitos. Galuti
nę atskaitą prisius gimnazijos 
direktoriuos.

Suvalkiečiai, mums talkon 
ateina kauniečiai i,r vilniečiai. 
Bet mes turime būti pirmuti
niais. Nes Mariampoles Reale 
Gimnazija yra šiuo tarpu vie
nintelis žiburys juodoje Suval
kijoje. Kauniečiai turi savo ne 
kunigų valdomų gimnazijų ir 
kitokių mokslo kultūros įstai
gų, o mes turime tiktai vieną 
minėtą gimnaziją. Tad remki
me ją kiek galėdami.
Aukas siųskite sekamu adresu:

K. August,
1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

Dr. A. J. Karalius
Lietuvos Mokytojų Profe

sinės Sąjungos atstovas Su
vienytose Valstijose.

MUCIUS SCEVOLA

Vokietijos Galas.
(Laiškas musų speciailnip korespondento)

(Tęsinys)

Centro valdžios žygiai.
Kaip tokia padėtis vienoje ir 

kitoje provincijoje atrodo val
stybės žvilgsniu, ryškiai ka- 
rakterizuoja Vokiečių Reichs- 
tag’o centro (katalikų) demok
ratų frakcijos šulo dr. Er- 
kolnz’o prakalba: “Kas dabar 
Bavarijoj dedas, yra lygiai tas 
pats, kas atsitiko 1919 metais, 
kada Miunchene viešpatavo so
vietų respublika, kurią tuTėjo 
nuversti Wulerttemburg’o ir 
Prūsų kariuomenė. Kas dabar 
Ba vairi joj susisukę lizdą, yra 
balta sovietų respublika, tiek 
pat nepakenčiama, kaip ir 1919 
metais. Berlyno valdžia taip 

pat energingai, kaip ji elgiasi 
Saksonijoj, turi pasielgti 
ir Bavarijoj. Butų nepa
kenčiama, jei pasirodyti 
Saksonijoj karžygiais, o 
Bavarijoj į pelių olas 
sušliaužti. Vokiečių Reichsta
go frakcija visuomet kreipė 
valdžios domesį į tai, kad Sak
sonijos įvykiai svetimoje spau
doje visuomet buvo perdėti. 

Saksonijoje nėra jokio žygio 
prieš Valstybę, ten tiktai 
smarkaujama prieš viešumos 
tvarką.” Saksonijoj, išskiriant 
viešą netvarką ir viešus skan
dalus, nebuvo nieko, kas pa
grindiniai prieštarautų konsti
tucijai. Tuo tarpu Bavarijoj, 
prie paviršutinės tvarkos., fak- 
tinai konstitučįjosi rėmai jau 
istorijos liekana... Tačiau Ba
varai baisiai pyksta, jeigu į 
juos valstybės žvilgsniu žiū
rėti lygiai kaip į SaksUs. Mes, 
esą, patriotai, tėvynės gelbė
tojai, Bismarko tradicijų sar
gai, o Saksai — tėvynės išda
vikai ir visų velnių tarnai! 
Na, teisybę pasakius, Berlyno 
valdžia su vienais ir kitais vi
sai kitoniškai ir elgias. Berly
no valdžia, atsakydama į ko
munistų atsišaukimą, ultima
tumo keliu pareikalavo, kad 
Saksų valdžia atsistatydintų. 
Saksai ultimatumą atmetė, 
motyvuodami, kad jie nieko 
prieš konstituciją neprasižen- 
gė, kad jie yra atsakomingi 
prieš Saksų parlamentą, paža
dėjo tilto jau sušaukti Saksų 
parlamentą ir pastatyti pasiti
kėjimo ar nepasitikėjimo klau
simų balsavimui. Berlyno val
džia Saksų parlamentui susi
rinkti uždraudė, paskyrė Sak
sams valstybės komisarą, ku
ris atstatydino Saksų mini sto
rius. Kiti ministeriai tiktai 
protestuodami išėjo iš minis
terijos rūmų, o vienas komu
nistas ministeris tapo Už kal- 
nieriaus iš ministerio sosto iš
mestas. Saksai į tokį Berlyno 
valdžios žygį atsakė generali
niu streiku visoje šalyje. Kaip 
toliau Saksų skandalas nitu- 
losis, sunku numatyti. Yra de
dama pastangų, kad sudaryti 
ministerių kabinetą iš 'social
demokratų ir centro, pritrau
kiant štrezemano partiją. Tok
sai kabinetas tufrėtų dabartinio 
Saksų jpar|lamemto daugumą, 
tokiuo budu dabartinis valsty
bės komisaras Saksams labai 
greitai baigtų savo pareigas, ir 
šalies gyvenimas sugrįžtų !į 
normalines vėžes. Tai butų vi
sai tvarkingai ir atsitikę, jei
gu ne štrezemano smarkavi
mas. šiuo tarpu sunku* jau to 
tikėtis. Greičiau tenka laukti, 
kad i štrezemano kabinetas 
grius. [Jau griuvo^. Red.] 
Bet apie tai — toliau.

Berlyno valdžia taip (smar
kaudama Saksonijoj ir Bavari
joj, tai ištikrųjų po pelių olas 
landžioja. Jei Lietuvoj koks 
pulkininko Glovackio1 pulkas 
atsisakytų nuto priesaikos Lie
tuvai, o priesiektų Telšių že
mei, o Telšių apskrities virši
ninkas atsisakytų turėti bet 
kokius reikalus su ministerių 

pirmininku ar vidaus reikalų 
ministerių, tai vis tiktai Lie

tuvoj netrukus butų padaryta 
tvarka. Tuo tarpu Vokietijoje 

kitaip dedas. Berlyno valdžia 
pasiunčia Bavarams ne ulti
matumą, kaip Saksams, o tik
tai pasiūlymą kariuomenę at
gal valstybei prisiekdinti. Ir 
nej tik jokių represijų nedaro, 
bet dar ir toliau dutoda išlaiky
mą kariuomenei, kuri tarnau
ja ne Vokiečių valstybei, o Ba
varų žemei!.. Tokia taktika 
su Bavarija ir Saksonija bene 
įvarys kilį į Berlyno koalici
jos kabinetą.
Krizio gandai ir perspektivos.

Vokiečių katalikų centro 
partijos organas “Germania” 
visą laiką gynęs koalicinės val
džios poziciją, nuo vakar die
nos pakeitę frontą. Jis rašo: 
“Kaip gi butų galima Bavarus 
paspausti? Ūkio priemonėmis, 
paliauti mokėti algas ‘bavarų’ 
kariuomenei, ar karo žygiu 
prieš Bavariją? Leiskime, kad 
pradėta ‘veikti’. Bet Bavarus 
tai lies mažiau, negu visą val
stybę, nes Bavarija gali atsa
kyti mokesčių mokėjimo ir 
maisto produktų įvežimo su
stabdymu, anglių gali pasiimti 
visų pirma iš savo atsargos, 
paskui iš savo vakarų ir rytų 
kaimynų, ir poperinių pinigų 
ji pati jai gal ganėtinai suge
ba pasidirbti. Bavarija ekono
miniai nėra jau tiek priklau
soma nuto Vokiečių valstybės, 
kaip tai kai kurie sluoksniai 
vaizduoja, ar gal nori. Vadi
nas lieka tiktai: karas... Tuo
met įvyks aršios kovos ne tik 
čionai, bet ir visoj Vokietijoj, 
nes konfliktas tarp Bavarijos 

Kaip Laimėti
Naujienų Konteste

V

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

įsų nors laimes, o kas pasidarbuos labiausia, tas laimės 
puikų COLUMBIA SEDANĄ vertės $1700; sekantis veik- 
DOVANASėS KITUS DU AUTOMOBIL,U ir KITAS

. If.°"lesta.s ar!’a varžytinės yra gavimui naujų skaity- 
tojų didžiausiam ir puikiausiam lietuvių dienraščiui “Nau
jienoms , kad jis įsigytų dvigubai didesnį skaičių skaitytojų dar prieš savo dešiintmetinį jubiliejų.
( Kiekvienas lietuvis turi didelės naudos skaitydamas 
Naujienas”, taigi kontestantams gauti “Naujienoms” 

naujų skaitytojų yra lengva.
.. vUž kažną 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 nominacij'os 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 DEPT.

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

ir Valstybės vyksta po visą vo
kiečių žemę kaipo pasaulio- 
žvalgų konfliktas (Mano pa
braukta. M. S.) Ar nori tie 
žmonės, kurie dabar taip rei
kalauja veikti, rizikuoti? Nori 
jie pradėti? Būtent socialde
mokratų partijos vadai ir re
daktoriai?. . Valstybė prieš 
Bavariją karo vesti negali!” 
(Tačiau1 prieš Saksoniją karą 
pradėjo! — Red.)

(Bus daugiau)

Įvairenybes
“Pavyzdingas” būdas bylai 

Išspręsti.

Jacksono mieste, Michigano 
valst., prisaikintųjų teisme 
buvo tardoma byla žmogaus— 
jo vardas Rogcr Sims, — kurs 
buvo įtartas dėl nukovimo ki
to žmogaus.

Rimtų įrodymų, kad kalti
namasis tą žmogžudybę papil
dęs, nebuvo.

Prisaikintieji bylios sprendė*- 
jai išklausę visų liudijimų ir 
advokatų ginčų, nebūdami tik
ri, kaltas ar nekaltas kaltina
masis, nutarė jo likimą iš
spręsti burtu — risti pinigą: 
jei vienaip apsivers pinigas — 
reikš, kad kaltinamasis kaltas; 
jei antraip — nekaltas.

Parito pinigą. Pinigas su
kos, sukos ir dzinkt, ant šono: 
— kaltas!

Kaltinamojo byla buvo iš
spręsta, — Sims tuojau buvo 
išdangintas į kalėjimą.

Vis tik ir pačiam prokuro
rui pasirodė, kad toks “džiu- 
rės” būdas teisybei surasti ir 
bylai išspręsti — pasmerkti 

žmogų atsidedant į tai, kaip 
apsivers pinigas — nėra per
daug ištikimas. Jis pranešė 
apie tai valstijos gubernato
riui, Lee Russell’iui, ir tas sa
vo reskriptu praeitą pirmadie
nį įsakė pasmerktąjį paleisti iš 
kalėjimo.

j
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CHICAGOS
MŽIBIOS
Pasižymėjo

Lietuviai tiek kraujo praliejo, 
kiek munšaino išgėrė.

Lapkričio 18 d., kai kurie 
Limo gatvės lietuviai piliečiai 
turėjo balių. Linksminosi “nai
kindami” naminelę ant sveika
tos savo draugų gerdami.

Atėjo naktis ir užtemo jų 
protas. Meile ir draugiškumas 
pranyko, ir prasidėjo barbariš
ka kova. Mušėsi su* bliudais ir 
krėslais; neteko jų su peiliais 
kariavo.

Aptykus muštyn-ei, nugalėti 
pusgyviai ant trepu gulėjo. 
Kiek munšaino išgerta, tiek 
kraujo pralieta; net šaligatvis 
buvo aptaškytas. Lyte moterys 
turėjo daug darbo kol numaz
gojo šalygatvj. Žmones pasi- 
biaurėjo tokiu lietuvių barbari
šku pasielgimu. Kai kurie sakė: 
“toki prasti pasielgimai turi 
pranykti.” Kiti ketina, išgirdę 
kitą kartą, pašaukti policiją.

— Bubnis.

Atėmė $7,000 vertės 
brangenybių.

J. J. Glaser, 1133 Grand blv., 
prie pat savo namų buvo su
laikytas. Plėšikai privertė jj 
vežti juos savo automobiliu 
iki 17 ir Vi nce n nes avė. Ten 
iš Glaserio tapo atimta pini
gai, deimantinis žiedas ir kiti 
daiktai. Visa tai sudaro apie 
$7,000.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa

mente Įregistruota gimę:
Skirmietė, 1800 W. North av.<

spalio 1 1 d.
Sopiu*e Bu‘tko\vski, 3222 South 

Morgan St.
Warren Gurąs, 2717 N. Kim- 

ball, sp. 28 d.
Florianą Sudetkis, 1228 South

Rock\vell, spalio 28 d.
Rudolph Lakas, 3018 E. 79-th 

pi.,, sp. 26 d.
Leonard Savickas, 3233 South

Aiiburn Avė., lapkr. 6 d.

Sportas
Ar reikalingas sportsmenų 

kliubas?

P-nas l’ktveris per Naujie
nas padavė užklausimą ar būt 
naudinga sutveri ir palaikyt 
sportsmenų (ristikų) kliubas.

Kaip kuriems jis yra netik 
naudingas, bet ir reikalingas.

Yra žmonių, kurie myli to
kius žaislui, bet yra ir tokių, 
ką nepakenčia netik teatrų, 
bet ir koncertų. Toki žmones 
nematė nieko nepaprasto, nes 
programus kšplildydavo neišsi
lavinę, paprasti, be mokslo jų 
pažįstami asmenys. Nueisi i 
ristynes — pamatai, kaip sukt? 
vienas antram sprandą, laužo 
rankas ir kojas. Tiesiog šlykš
tu ir gaila darosi, matant kuo 
ne verkiantį “gladijatorių”..

Dabar, kai atvažiavo Europos 
čanipionas, p. Karolis Požėla, 
pasirodė visai kas kita. Jis 
lyg artistas išlavintas; vikrute, 
kaip vingias; stiprus, kaip 
Samsonas; gražus, kaip lėliu
kė, suteikė nepaprastai žingei
di} patraukimą.. Jis nė kojų 
ne rankų nelaužo, — lengvai, 
inteligentiškai, artistiškai, be 
rūstumo parodo savo galybę.

Jo su* Bancevičium ristynes 
suteikė žiūrėtojams daug dides
nį užsiganėdinimą negu kokis 
teatras, ką vaizduoja jauni vai
dilos. Daugelis lanko “buTles- 
show”, bet ką jie gero ten ran
da? Jie išeina sy nemaloniu 
apetitu. Čia jie aplaiko pasige
rėjimą. Tas duoda daug ener
gijos, sustiprina, kaip dvasią 
taip ir kūną. Per kelias die

nas jau’ti didelę spėką. Jos nau
dingos vyrams, moterims ir 
vaikams.

Mes žinom, kad amerikoniš
kuose kliubuose daugumoj yra: 
lietuviai, lenkai, rusai ir kiti. 
Jie puošia Amerikos tautą ne
priklausydami jai. Tą kliubų 
Viršininkai nepaiso jų, kartais 
net jų vardą sutepa. Priver
čia kokiainžydk'jliii i pasiduoti. 
Kas už jubs užtars. Nėra or
ganizacijos, kuri rūpintųsi jais.

Mes turime jaunų stiprių, iš
lavintų lietuvių ristikų. Su- 
riškame juos į bendrą ryšį. Sto
kime ir patys prie jų, kad pa
gelbėjus jiems; nes vieni be ki
tų nieko neparysime. Kai tu
rėsime organizaciją, nereikės 
musų broliams glaustis prie 
lenkų, anglų ar žydų. Sįugrįž 
visi, nes jiems pas mus bus kas 
veikli, ir kam rūpintis jais. Su
tverkime Lietuvių sportsmenų 
Kliubą. —Samsonas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą 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:
19021 — 0. Kežaitė 19130 — K. Staponas
19025 — O. Barškietis 19133 — U. Padleckienė
19027 — V. Dumbrauskienė 19146 — A. Barauskas.
19035 — K. Mileikienė 19162 — V. Janulionienė
19043 — P. šepikas 19169 — K. Pluskevičicnė
19053 — A. Kuzmickas 19174 — J. Kryževičius
19054 — J. Kuzmickas 19187 — J. Kengris
717/19070 — P. Pumputis 19188 — J. Galkus
717/19072 — J. Marcinkus 19186 — A. Naudžiuvienč
717/19075 — T. žemgulis 19191 — O. Grežiče
19076 — E. Bružienė 19220 — M. Alekonis
717/19077 — L. Savickis 51964 — L. Keršienė
19081 — O. Danticnė 51987 — M. Žilinskienė
19082 — T. Savickaitė 52000 — J. Golumbauskis
19083 — J. Stumpuras 52010 — A. švabienč
19084 — R. Morkūniene 52017 — V. Poccvičius
717/19089 — U. Zelbeckienū 85228 —■ M. Liepas
717/19090 — T. Pliuškevičiute 90167 — L. Janulis
19096 — A. Voselienė 95425 — M. Bartkienė
19100 — J. Žilienė 95441 — D. šaukštas
19119 — J. Steponavičiene 95451 — D. Miecius
717/51977 — L. Varpotas 95453 — C. Petreikas

717/95450 — P. Almenas 95462 — Z.Garbenčius
95456 — J. Norkus 95463 — J. Vanagas

530 — A. Krikščiūnienė 489 — S. Rutkauskaitei
19127 — Z. Tirven 502 — S. Petronaitei
19128 — U. Palilonienė 523 — B. Bagdonienei
19135 — F. Baranauskienė 524 — O. Drazdauskaitei
19141 — V. Lukauskas 534 — M. žigutaitei
19144 — I. Butkus 18709 — O. Civinskienė
19152 — K. Žavulskienė 18867 — J. Pramaučienė
19160 — K. Balsienė 19198 — J. šeputienė
19161 — M. Maulienė 19199 — K. Senkaitė
19168 — D. Karušo 19204 — O. Streikaitė
19187 — J. Kengris 50790 — J. Kuliešai
51994 _ B. Gilytč 52028 — A. Vasilauskas
51996 — M. Rimkus 85406 — M. Poškevičius
51997 — B. Šatienė Litais
51998 — A. J. ša‘aite 18584 — J. Poderskienė
52002 — P. S. Bračiulis 18812 — Leit. Kučianskas
52004 — V. Rukenckienė 18986 — O. Nagreckienė
95460 — P. Matukas 51896 — E. Šukienė

90159 — O. ValančienėPerlaidos: čekiai
Tel. iš 9/X — O. širvinskaitė 5176 -— V. Katilevas

480 — R. Klianga 5215 -— A. Kriukas
486 — V. Vėdrynas 14115 — A. Vištartienei
495 — S. šikšnis 15061 — P. Povilaika
501 — J. Pavilonis Doleriais:
505 — A. Putkalaitė 512 -- A. Jagučinskaitė
519 — P. Andriliauskas 516 -- M. Brokšienė

18517 — O. Zaltauckienė 520 —- T. Šakienutė
18680 — M. Gutautas 525 -- O. Jasiulikč
18875 — A. šiautyla 538 —- J. Talačka
18999 — A. Gaučienė Litais
19000 — M. Dorinienė 19066 — J. Nešukaitis
19009 — P. Kančienė 19197 — O. Niensiutė
19034 — O. Jankauskaitė 19202 — P. Lizauskas
19039 — L Bačkauskas 19219 — O. Paulauskienė
19052 — O. Jankauskaitė 19232 — K. Čekanauskaitė
19068 — O. Augustienė 51990 — M. Petrauskis
19070 — P. Pumputis 51991 — K. Tipšas
19074 — L. Višneuskaitė 51992 — B. Vaišvilaitė
19078 — P. Šarkis 52006 — J. Dziaugienė
19080 — M. Valatkienė 52014 — J. Gregoravičienė
19091 — A. Tonaitienė 52022 — F. Navickaitė
19094 — M. Zabitienė 52023 — F. Mažonavičia
19105 — J. Kairienė 85410 — J. Vaištaras
19106 — K. Vastartas 95455 — O. Andriuškienė
19107 — U. Voršulaitė 95466 — I. Stoupelis
19108 — N. Blėdžius 95470 — J. Radzvilas
19110 — P. Butienė 95472 — S. Eismontas
19111 — A. Gurskis 95476 — O. Karalienę .
19120 — P. Marcijonas 19098 — A. Žebrauskui
19121 — E. Navuiičia 19113 — U. žadeikienei

Kvitai su paėmėją parašais randasi
“Naujieną” ofise,

Lietuvių Rateliuose
Auditorium Vakarienė

$4,000 vertės auka.

(Lapkričio 21 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj atsibuvo 
Lietuvių Auditoriumo vakarie
nė. Dalyvavo apie 500 žmo
nių.

Muzikantai susidėjo iš 15 
trubočių, kupriuos suorganizavo 
p. B. Ežerskis. Jie net pasiti
ko svečius lauke grojidaini 
maršus. Tai buvo puiki to 
vakaro muzika. Jie neėmė jo
kio atlyginimo — griežė dova
nai.

8:30 vai. vakare p. Kazimie
ras Naugžemis paprašė sve
čius susėsti prie stalo. Vakaro 
vedėjas bu’vo p. A. Zalatorius, 

kuris paaiškino vakarienes tiks
lą ir perstatė p-lę Sadauskaitę. 
Ji puikiai paskambino pianu.

Kalba p. St. Valančius. Jis 
nurodė, kad statymas Audito
rium yra kultūrinis darbas lie
tusių Chicagoje. Ragino, kad 
kiekvienas privalo remti šį pra
kilnų darbą.

Dr. Zimontas energingai pa
sakė prakalbą. Visi jam plojo.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 
Gera proga tiems, kurie 

mėgsta pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ 
KAINOS

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Au.jrikos Pilietis............................................................... -.............
Barbora Ubrika.....................................-.........................................
Darbas (romanas) ..... ............ ..........................................................
Draugijų ir Organizacijų Evoliucija...........................................
Gludi-Ludi (eilės) ............................................................................
Kas Išganys Liaudį..........................................................................
Kas Yra Socializacija......................................................................
Macbeth (Drama) ............................................................................
Macbeth (Drama) apdaryta............................................................... $1.00
Maratas.............................................................................................. 10c
Mįslių Knyga..................................................................................$1*00
Nuosavybės išsivystymas ..............................................................  50c
Palydovas ...............................................  50c
Pasakojimas apie Jėzų...................................................................... 20c
Pasakos (Soc. Dem. leidinys).......................................................... 20c
Skaitymai ...............................:...............................................   40c
Socializmo Minties Blaivumas.................................................... $1.00
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta) ...............................$1.50
Minikų Kunigų darbai Filipinuose...........................  35c
Namai Pragarai ..............................   10c
Pačiavimas pas įvairias tautas........................................................ 20c
Paskendusis Varpas (drama) .........................................................50c
Aukso veršis (drama) ................................... „.................................. 15c
Spąstai (komedija) ........i..................................................................15c
Trimitas................................................................................................ 10c
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas..............................................35c
žemaitės Raštai.................................................................................. 50c
Apie Rusų Politines Partijas.......................................................... 30c
Audėjai (drama) ................................................................................ 50c
Janonio Raštai.................................................................................... 50c
Kaip žmogus mąsto ......................................................................... 15c
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.).........................$1.25
Kunigas Macachas..............................................................................25c
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................................................ 10c
Lokis (lietuvių legenda) ...................................................................15c
Moralybės Išsivystymas.................................................................... 25c
Mulkių Apaštalas................................................................................ 15c
Musų žinynas ................................................................................... 75c
Gera Galva ........................................................................................  10c
Gyvulių Protas.............................................................................. $1.00
Iš širdies............................................................................................. J5c
Kas yra taip, o kas ne taip.....................     50c
Kelias į Socializmą.............................................................................10c
Kryžius (drama) ..........   30c
Kur Protas (komedija) .....................................................................10c
šešiolika Kristų.................................................................................. 30c
Slepemingoji žmogaus didybė..... ......... /.............................. 25c
Teisingos Paslaptis..................................................................   25c
Tėviškė.......................    10c
Bludas (romanas)....................................................................  $1.00
Kaip susikūrė Jungi. Am. Valstijos................................................ 30c

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50 
Kartu su užsakymu prisiąsk money orderį arba čekį

Adresuok: i ’" •' ’ 1

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

Panelė Maskaliuniutė gražiai 
padainavo; jai akomponavo 
p-lc Sadauskaitė.

P-le Oleveckaite šoko klasi
nius šokius. Ji kaip angelas 
puikiai pasirodžiusi, gyvai pa
šoko taip kad buvo įšaukta ke
lis kartus. Ji patiko netik jaič 
niems, suaugusiems, bet net ir

(Tąsa ant 6-to pusi.)

KATALOGAS DYKAI

Reikalaukite musų krautuvės lietuviš
ko iliustruoto Katalogo. Žemos kai
nos laikrodėlių, perlinių ir gintarinių 
karolių; žiedų, sidabrinių šaukštų, ša
kučių ir peilių; britvų, pustų, budil- 
ninkų, laikrodžių, auksinių fontaninių 
rašomų plunksnų, paišelių; muzika- 
liškų instrumentų, lietuviškų rekordų, 
Players pianams lietuviškų šokių ir 
dainų, arm-onikų, revolverių, lietuviš
kų knygų ir tt. Adr.:

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

25c 
50c 
75c 
50c 
50c 
50c 
15c 
75c

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 Weet 471 h Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dids- j 
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA I
AKINIŲ SPECIALISTAI

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės 1

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 1d ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. I 
......... ...... ..........................................—>

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą m&aesį, aš gydysiu visus 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profesionalį mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums tą 
pačią priežiūrą ir atydą. kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog aš 
galiu suteikti jums geriausį gydymą 
žinomą medicinos mokslui.

Dr. H. G. MartVft 
337 W. Madison fcd 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ 
Pradėjau 25 

tai — puikiausiai 
darodymas, kad a 
Į esu pasekmingra 
ir prieinamas, ai , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS’ GYDYMAS ; 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarmar 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuosas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdinti, pacijantų, kurie 
plaukte plaukia į mano gydymo kam- 
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo.
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas.. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

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

(Kampas Madison ir So. Maricet) 
Chicago. T)L

Garsinkite Naujienose



BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS”

C. Houston Goudis.
Utiuviu Rateliuose

NAUJIENOS, Chicago, UI.

geriausio 
įsteigė-

Leidėjas The Forescast 
Amerikoje maisto žurnalo. . _
ias The Forescast Virimo Mokyklos. 
Šlaisto 
Journal.

Jei jus sveriate 150 svarų, 90 sva
rų iš to yra vanduo. Likusių 60 sva
rų apie vienas penktadalis yra mine
ralai — geležies, lime fosforas potas- 
sium magnesium sodium, suphur, si- 
lica, flourine, ir t. t.

Tie mineralai yra labai reikalingi 
budavojimui žmogaus kūno. Be jų 
mes negalėtumėm gyventi. Sumažė
jimas bile vieno iš jų priartina mums 
nusilpnėjimą ir ligą.

Karvė ėda žalumynus. Vieną gam
tinių puikiausiu procesų. Karvė iš
duoda iš savęs savo geriausius ele
mentus ir suteikia juos žmonijai pa
vidale pieno, štai kas padaro pieną 
vyriausiu maistu — vienas iš kurių 
žmonija negalėtų pasidaryti inteli
gentiška.

Suprantama svarba gėrime šviežio 
pieno y ra didelė. Bet kai kuriose 

šviežų pieną nelengva | 
Bet kaipo maistas, pie- į

atarėjas dėl Peoples Home 
Lektorius apie virškinimą.

rus, dailus. Visi linksminosi, 
čia ponia Sabonienė prie kasos 
stl malonia šypsą kalbina pirk
ti bilietą; toliau p-nia Nausė
dienė, Zimantienė. Visos — 
“meldžiame, meldžiame svete
liai”.

Svetaines viduje dailus jau
nimas šoka, pilna svetainė. Visi 
šventadieniais rūbais pasirėdę, 
čia sutinku (pp. Elijošiuts, Dr.

skambino p-lėlS. Biežį su moteria, Dr. Zala- 
Ji yra dar jau- torių, Dr. K. Kliaugą, Dr. K.

PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

senukams.
p. B. Butkus, Susivienijimo 

Draugijų pirmininkas, pasakė 
agitatyvišką prakalbą nurody
damas reikalą tu*rėt lietuviams 
puikią svetainę Chicagoje.

Solo pianu 
Maskaliunaitė.
na mergaitė, bet muzikoje ga-I Vezelį, Dr. K. Draugelį ir dali
na aukštai pakilusi. gelį kitų.

\jo p. J. Antanaitis ir Moterys įpuošniuose nubuo- 
p. Aleksandravičius. Įse — svetainė net mirga nuo į- 

buvo pašvęstos Au-1 vairumo. Viena pasirėdžiUsi 
reikalams. Į dailiai, kita dar dailinus — lyg

kuris turi I lenktyniuodamos tarp savęs 
mt ’Bridge-Įban^ėi )kuopiukiausia pasirė- 
' ; Music|dyti.

paaukavo Auditoriu*mui

tautų Valsč. Valdybos kurjeris 
tik du kartu per savaitę iš ša
kių Sintautų paštą parneša, tai 
ir man iš Naumiesčio į Sintau
tus siųstas atvir. ėjo tik tris 
dienas. Labai dažnai panašiai I tainėje.' ’ 
atsitinka ir su siunčiamais Sin- L . . „
tautams dienraščiais. Toksai ne- Labai ‘svarbių reikalų, 
akylus Naumiesčio pašto tar- kviečiamos naujos draugijos, kurios

, . . dar sąryšiui nepriklauso. Jos galinautojų savo pareigų ėjimas. piisiŲstį savo delegatus j konferen
J. J. Kamaitis. -III-I). Sąryšio sekretorius

J. Raila.

Pranešimai

REIKIA DARBININKU
Detroit, Mich. — Detroito Lietu

vių Draugijų Sąryšio konferencija 
įvyks gruodžio 2 d., 2:30 valandą 
po pietų, House of the Masses sve-

Visos kuopos ir draugijos reng
iatės prie konferencijos, nes yra 
1 ’ ‘ ----- 1 !" Taipgi yra

MOTERŲ
REIKIA moterų sortavimui 

popierų, gera alga.
Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

Pirmadienis, Lapkr. 26, ’23

PARDAVIMUI
PARADVIMUI groseris. La

bai geroj vietoj lietuvių ir len
kų apgyventoj. Parduodu* todėl, 
kad esu viena moteris ir turiu 
tujo išvažiuoti Lietuvon. Atsi
šaukite tuojau:
4535 S. Marshfield Av., Chicago

REIKIA DARBININKU

Jų kalbos 
ditoriu’mo

P-as StasiuJenis 
muzikos krautuvę 
porto po vardu Eagle
Store, paaukavo Auditoriiftnui Į čia sutinku seną pažįstamą 
naują Grand pianą, vertes $4,-1 anglą muzikos mokytoją p. S. 
000.00. Tai yra duosniausias Paklausiau*, kas jį čia į lietu- 
biznierius, kuris tiek gero su-Įvių balių atvilko. Sakėsi, kad 
teikė Liet. Auditoriu*m bendro Į viena lietuvaitė mokinė. Besi- 
vci. kalbant jisai pasakė, kad jis

Buvo pardavinėjama ir šė-|yra daugiau negu nustebintas 
n,i. |tokia publika ir tvarka. Jis

Dabar tik reikia laukt įkurtu-1 niekuomet nemanęs, kad lietu
vių. Laukia jų ne tik atskiros I viai yra tokie, pasak jo, “refined 

iš kurio vanduo yra ’ypatos, bet ir draugijos, ku-1people”. Prie juokų kalboje p.
rioms atsibodo bastytis po vi-Į S. priverstas buvo pasakyti, 
sokiu*s “beismentus”. Nors jos kad jis dabar visai kitaip kai-j 
ir pasisamdo “beismentą”, bet | bes apie lietusius. j
vartus randa užrakytus; vieni 
turi lipt per tvarų arba eit elė- 
mis, kad dahigairti į tą vadina
mą svetainę.—Bubnis.

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

ar kviečia.

yra reikalingas, daugiau 
kaipo daržovės.

nas, butin 
reikalingai

Ką mes galirr.’e daryti? Atsaky
mas yra paparstas. Vartokite pieno 
kiek tik galite gauti ir vartokite dar 
daugiau tą balta komikuose — Bor- 
den’s Evaporated Pieną.

Ne, tas nėra vistiek kaip šviežus 
pienas. Nieko panašaus. Bet jis 
suteikia daugiausiai pieninių maisto 
dalių negu kitas panašus maistas. 
Yra riebiausias ir gryniausias iš 
šviežių pienų, i” 
išsunktas. Tai yrą pienas geriausių 
karvių kokios yra žinomos. Jis nuo
lat yra prižiūrimas veterinorių. Tos 
karves ganosi netoli nuo Bordens 
dirbtuvių. 1

Jis yra šviežias ir grynas. Jis yra 
labiausiai parankus ir ekonomiškas 
iš visu pieno formų, dėl kepimo taip 
yra geras kaip ir šviežus pienas. Dau
giausia šviežio pieno daliu jame ran
dasi. Ir kaip jis yra prižiūrimas iš- 
dirbime, pilnai užtikrina švarumą ir 
genimą. Jis bėga iš kiano kaip Sme
tona.

Nei vienas namas negali būti be to 
geriausio pieno dėl kepimo. Ji r>ar- 
davineja kiekvienas groserninkas, 
klauskit Borden’s Evaporated Pieno. 
Bandykite kianą šiandien — jei jus 
esate viena iš milijono kur nevarto
jote kokio kito pieno. Laikykit kia
ną po ranka, kad išrišus pieno prob
lemą.

Chicagos Lietuviu Mote
ry Kliubo vakaras

Žemiau (svetainės rusyj) už
kandžiai ir vėsinantys gėri
mai ir šaltkošė. Čia ponia Va- 
rašienė “pedliavoja” šaltkošę. 
Klausiu: “na, ar ir jus jau lin
kstate prie vertelgų”?

“Aš viską padaryčiau dėl 
Lietuvos našlaičių”. — atsakė

PINIGUS LIETUVON

Kaip tas kliubas susikūrė.—Jo 
tikslas. —Vakarėlis buvo la
bai sėkmingas. — Pelno lik- 
siJĮ iki $300.

Kitiems bešokant ir besi
linksminant aš priėjau prie 
p-ios E. Šatkauskienės ir no-

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25 
Turime tiesiogynį

dienas 
dienas, 

susisie-

Trečiadienio vakare turėjau 
net du pakvietimu: vieną j 
“Milžinišką Vakarienę”, — ant-

Kreipkitės 
kitną su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

! Kliubo balių. Nu*vykęs vaka
rienei!, pavalgęs ,prisiklausęs 
dainų muzikos ir kalbų jau ne- 
bemaniau, kad galėsiu nuvykti 
i antrą vakarą. Kada šis Mo
terų Kliubas pradėjo tvertis (o 

'(vėrėsi slaptai) man daug rei- 
,‘kėjo pasidarbuoti, kad sužino- 
I jus apie kliu‘bą ir koks jis bus 
i (savo laiku aš rašiau Naujie- 
1 nose apie tai-) •

Aš jau buvau bepradedąs nu
siminti, kad nebeteks būti kliu
bo baliuj, kaip štai atsirado 
geros širdies žmogus, p. Stasys 
Adomaitis, 
vežti mane

kitfris pasiūlė mi
sų savo dailiu Bu-

V/--

Žinones kreipiasi vi
suomet prie 
saulės, nes 
žianti saulė 
dingsta.

tekančios 
beeileid- 

tuojau

kreipiasi 
to-

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

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

1645 W. 47th St., Chicago, 111.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Physical Sultine Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenčjusias, he vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4201 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

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

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvėsV-- ■ . - --- - — - - --- ----

aš tą pasiūlymą 
su džiaugsmu, nes

Žinoma, 
priėmiau 
gatvekariu suspėti sunku*, štai 
ir važiuojame. Sėdžiu ir džiau
giuosi, kaip bonką vyšn tavosios 
ant lentynos, šilta, gera, sma
gu. Atvykome.

Prie svetainės Auburn Ma- 
sonic Temple (7832 So. Union 
avė.) pilna visokiausių automo
bilių, 
nių.
advokatai, verteivos ir taip sau 
žmonės su moterimis, draugė
mis bei panelėmis. Visi šva-

Svetainėje pilna žmo 
Čia btfvo musų daktarai,

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Kaina $60
Tuomi padaryti didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, nepu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 
lyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

ra-

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Meida- 
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

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

— Komitetas.

Bridgcport. — Susivienijimas Lie- . 
tuviškų Draugijų ant Bridgeporto 
rengia gražų konceitą Kovo-March ............
16 dieną, 1924 m., Mildos svetainėje, ' REIKALINGAS BIZNIO VEDĖJAS 

------ NAU.IAUSIS išradimas kaip ap-
I šildy t i namus. Mes jiegą imame iš 
oro ir žemės su tam pritaikytu apa
ratu įvedam į bile pečių ir dega 
automatiškai, mėlyna, karšta ir be 
nuodų ugnis, kurios nereikia nė 
pridaboti; nėra pelenų nė dulkių. 
Taipgi vandenėliui išdirbinėti.yra la 
bai parankus ir sekretnas prietai
sas. Paroda prasideda subatoj 2z 
lapkričio, ir tęsis kol nepamatys 
dauguma žmonių. Galima matyti 
bile laike. Reikalinga daug parda
vėjų. Matykite visi dykai taip svar
bų ir naudingą išradimą.
1654 Wabansia Avė. sale bažnyčios 

K. Martinkus,
arba M. Tananevičia 736 W. 18 St. 

kampas Halsted St

3140 So. Halsted St.
Taigi prašome kitų draugijų ne

rengti tą dieną pramogų, kad nepa
kenkus vieni kitiems. Komisija:

A. J. Lazauskas, J. Antanai
tis ir P. Katėnas.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, tur 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi

jiešl-oji- 
apmoka-

pasirodo

VYRŲ

REIKIA bučerio, patyrusio 
savo darbe. Atsišaukite greit.

W. MARKUS.
3600 Lo<we Avė.

Tel. Yards 6721.

NAMAI-ZEME
NORIU PIRKTI

PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

PARDAVIMUI ar rendai 3 akrai 
žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke
lio Ogden Avė. Nauja barne, elektri
ką, vanduo, dratinė tvora aptverta, 
kaina $6500. Rendos $43.00 į mėne
sį. Cach $2,500, likusius kaip ren
da. Klauskit savininko.

Tel. Prospect 5277

žinių apie Chicagos Moterų 
Kliubą. Bet štai įsimaišo po
nia O. Kirienč, irgi kliubo na
rė, ir įkalba nusipirkti bilietą 
rengiamam SLA. 208 Moterų 
kuopos vakarui.. P-nia Ki- 
rienė daili moteris, dailiai kal
ba, tai aš ir nepasijutau, kaip 
užmokėjau už bilietą. Bet vis
gi aš pradėjau* klausinėti p-ios 
E.- Šatkauskienės. P-ia Šat
kauskienė man šiaip paaiškino.

Pradžia padaryta nuo atvyki
mo p-nios Šleževičienės Ame
rikon. Tuo laiku nebuvo ga
limybės žmoniškai viešnią pri
imti, ir netik priimti, bet net j 
susikalbėti.

maž daug 
Womens’

dirbs lab-

Tas įvykis paskatino prie 
darbo. Pradėta galvoti su
traukti daiktan visas spėkas. Iš 
to gimė “Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas”. Šis Kliubas 
yra bepartyvis. Jam gali pri
klausyti visokių pažvalgų mo
ters. Pavyzdys imta 
iš anglų “Chicago 
Club”.

Moterų Kliubas
dariagą darbą. Šiandien Mote
rų Kliubas visą pelną pasky
rė Lietuvos Našlaičiams. Kad 
būti bepartyviomis jos skiria 
pelną į tris dalis: 1) Lietuvos 
Moterų Globos Komitetui, 2) 
Vilniaus našlaičiams ir 3) Vai
kelio Jėzaus.

Apart kita ko dar žymėtina 
pranešti, kad vietos masonų 
organizacijos skyrius svetainę 
davė veltui. Gavimu svetainės 
rūpinosi p-ia Mickevičienė.

Ir taip visi linksminosi prie 
gero p.. Petro Sarpaliaus or
chestra net iki po dvyliktos va
landos nakties.

Po baliui—puotai visi links
mi grįžo namo kas su automo
biliu, kas su gatvekarirt, o kas 
ir peksčtias... Ž}inom&, mane 
p. S. Adomaitis nepaliko, ir vėl 
pargabeno namo. (Puiku ir 
linksma.

Paklausiau penios NaušĮMie- 
nės kaip viskas pavyko. Atsa
kė, kad labai gerai, esą virš 
$300.00 pelno. —Raganius.

Pašto netvarka.

Sintautai, šakių ąpskr. Nie
kur tur būt taip blogai nevei
kia paštas, kaip Naumiesčio, 
štai man vienas iš Naumiesčio 
pilietis siunčia atviruką, kur 
aiškiai parašyta, kad į Sintau
tus, o Naumiesčio paštas vietoj 
tiesiai j Sintautus pasiuntus,

Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun
gos vakarine mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvergais 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Linosybės svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct.

Mokykla atsidarys lapkričio 27 
d. Mokytojaus K. Augustinavįčius. 
Norintieji mokyklą lankyti yra 
kviečiami ateiti.  Komitetas.

Lietuvių Motery Apšvietos Drau
gija rengia gražy maskaradinį 

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

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

— Apšvietos Komitetas..

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių bazarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. “ 
tų.

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

Pradžia 3 vai. po pie-

namie gamintais val-

— Bazaro Komisija.

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

— Komitetas.

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

Iš “Birutės”.
Kaip žinoma, Padėkavones dienoje, 

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

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

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

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

kalno.

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

Reikalui

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., 
Englevvood, III. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Įžanga 35c. ypatai. Visus 
kviečiame į balių, kad smagiai pra
leidus vakarą.

Kviečia visus Komitetas.

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

— Mokytojas.

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

LSS 4-tos kuopos susirinkimas 
bus laikomas ateinantį antradienį, 
lapkr. 27, Raymond Chapel salėj, 
816 W. 31 g-vė. Mitingas bus atida
rytas lygiai 8 vai. vakare, nariai 

dalyvauti ir būti 
► —Sekretorius,siunčia į šakius, o kadangi Sin- ^^’pjnkjuaUai.'

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos dte 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

1043 W. 13 Str.

HUMBOLDT PARK
Ant greito pardavimo. Parduosiu 

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

2102 N. I>eavitt St.,
3 augštas

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PA.IIEŠKAU Frank šarkos, kuris 

pndCjo trejetų savaičių nlgal išva
žiuoti j Kanadą yra laitai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba kiti 
duokite žinoti, kur jis randasi.

Volteris šarkus

10321 Indiana Avė. Roseland, III.

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

Domicėlė Rakauskiene, 
110 E. 95 St. Cįhcago, III. 

Tel. Chesterfield 2896

ar

PAJIEšKAU savo brolių: Tadeušo 
ir antano Martinkų. Seniaus gyve
no Wihnington. Paeina iš Pavandenės 
parap., Telšių apskr. ir pažįstamų 
draugų labai meldžiu atsišaukti. Pa- 
milėsiu tabokėliu.

JOHN MARTINKŲS, 
663 W. 18 St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus, namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai m-eš tą 
susą 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.

IŠRENOAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

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

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

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

Kreipkitės dėl informacijų 
Ig. Žilius

4248 So. Artesian Avė.

SIULYMAI KAMBARIĮĮ
PARANDAVOJIMUI kamba

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

Beverley 4755.
9560 Wenston Avė.

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

6320 Drexel Avė, 3 lubos.

REIKIA PATYRUSIŲ SALE- 
SMANŲ Į DEPARTAMENTI- 
NĘ KRAUTUVĘ. TURI MOKĖ
TI PARDAVINĖTI VISUOSE 
DEPARTAMENTUOSE IR TU
RI MOKĖTI GERAI L1ETU- 
VIŠKAI.
J. OPPENHEIMER & CO.
Ashland Avė., Corner 47 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 maži mediniai na

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

Atsišaukite greitai pas savininką 
4618 So. Marshfield Avė.

Phone Boulevard 2815

2 kampiniai lotai parsiduoda 
labai pigiai už $1.400 nereikia 
visus casli. Ant 70 it- Maple-

wood gatves.
2502 W. 69-th Str.

REIKALINGAS bučeris, daug 
patyrimo nereikia.

Atsišaukit
10839 Michigan Avė 

Roseland, 1'11.

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

Box No. 382

REIKIA patyrusio vyro prie 
narnės, kuris turi kiek patyri
mo prižiūrėti boilerį. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

VICTORY LAUNDRY 
3105 W. Harrison St.

BARGENAS
Brighton Parke, mūrinis namas 3 

flatų 2 po 5, 1-6 kambarių. Maudy
nes, elekrika ir visas įtaisymas. Kai 
na $6,800. $2,500 įmokėti, likusius
ant lengvų išmokėjimų.

Telefonuokite Lafayettc 1970

REIKIA tuojaus patyrusio 
jučerio.

JONAS BALKUS
5617 W. 63 Place

Phone Prospect 0567

MOKYKLOS

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
. Turiu parduoti tuojau savo vėliau

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

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir deli- 

katescn krautuvė. Parduosiu pigiai 
4 kambariai gyvenimui. Renda pigi 
Taipgi mainysiu ant namo ar loto. 
Greit laiku turiu parduoti, nes rei
kia išvažiuoti į kitą miestą..

Naujienos 1739 So. Halsted St.
Box 380

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

Mishkus,
3343 So. Halsted St. Chicago.

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

939 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 1749

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

PARDAVIMUI puikus pia
nas. Labai gerame padėjime. 
Kaina $140 .

B. LANN
5938 So. Rockwell St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)


