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Vokietija gavo 
paskolą

Žydy pogromai Ukrainoje 
nesiliauja

Del lipdymo Kalėdiniu 
ženkleliu ant laiškų

137 žuvusiųjų Italijoje 
lavonai atrasti

Automobiliai užmušė 
11,666 žmones Iš Oolševikijos

Socialistai nepasitiki 
Marxo valdžia

Žydų pogromai Ukrainoj
Italija sutinka pripažinti Rusiją

Bolševikų kareiviai išskerdę 200 
žydų į mėnesį laiko.
RYGA, gr. 3. — Rygos žydi 

laikraščių gautomis žiniomis, 
žydų pogromai Ukrainoje nė 
kiek neapsistoja. Daugiau kaip 
200 žydų liko Užmušti pogro
muose Ukrainoje pereitą mė
nesį. Pastebėtina tai, kad di
džiumą pogromų surengė nese
nai pastatytoji prie Lenkijos 
sienos Rusijos bolševikų kava
lerija. Vyriausias kavalerijos 
kiomanduotoijas gon. Bud'enni 
išvažiavo iš Maskvos į 'Ukrai
ną, kad nirtbaudus nusikaltu
sius kareivius.

Pašto pareiškimas.

Pašto Departamentas Wa- 
sbinglone pareiškia visuome
nei, persergėdamas, kad ant 
siunčiamų pačtu į svetimus 
kraštus laiškų ir pakietų ne
lipintų Kalėdinių ženklelių 
ant tos pusąs, ant kurios ra
šomas adresas. Ant adresuo
jamos pusės tegali būt lipina
mi tik pašto ženkleliai, o ne 
kitokį. Kitaip siuntinys ar 
laiškas nebus pašto priima
mas persiuntimui.

Mi.noma* kad ežero dambos 
pratrukime žuvo viso 600 
žmonių.

Tiek žmonių žuvo nuo automo
bilių 1922 m. Skaičius žųs- 
tančių kasmet didėja.

Zinovjevas dagi kognunistams 
nenori duot balsavimo teisės

Vokietija gaus užsienio 
paskola

Anglijos bankieriai jau pristatė 
dalį paskolos parėmimui nau
jųjų pinigų. Socialistai 
naši naujojo kanclerio 
turai.

prieši- 
dikta-

Derybos apie kitų šalių pasko
lą Vokietijai, kad pastaroji ga
lėtų sutvirtinti savo naujuosius 
pinigus ir taipjau įvairias pas
kolas, kaip aukso, dolerio pas
kolas ir bonų markes, jau tapo

teisių, arba balsutot prieš dikta- 
torystės bilių. Socialistai ypač 
priešinasi suteikimui diktato- 

rinių teisių kabinetui klausime 
uždėjimo mokesčių ant gyven
tojų. Nacionalistai galbūt bal
suos už diktatūrą.

Gali paleisti reichstagą.
Jeigu naujam kabinetui ne

bus išreikštas pasitikėjimas, ar
ba nebus suteikta diktatorinių

Ebertas 
palei s- 
ir pa-

Italija nesipriešina Rusijos 
pripažinimui

Komunistai ir fašistai sako 
vieni kitiems komplimentus. 
Mussolini giria Rusijos ko
munistus už pritarimą Itali
jos užgriebimui Corfu.

kurie

markių 
pristatė Vo- 
auks. mar-

pinigų v ra

Anglijos bankieriai, 
prisižadėjo paskolinti Vokieti
jai 100,000,000 auks. 
($25,000,000), jau 
kieti jai 25,(XX) ,000 
kių ($6,250,006).

Pristatymas lų
kaip ir užsienio užgirimas nau
jojo VVilhelm Marx kabineto, 
kur tikrąja galva vistiek yra 
Stresemannas.

ši nauji paskola duos emisi
jos bankui, kurį manoma ne
užilgo steigti 500,(XX),000 auks. 
markių kapitalą. Bonų ir 
tenmarkių bankai, kurie 
tik .laikinėmis įstaigomis, 
paremti uždėjimu 6 nuoš.
sų ant ūkių, fabrikų ir bankų 
pelnų.

Socialistai priešinasi 
diktatūrai.

ren-
yra
yra

tak-

Naujasis kabinetas vakar vi
są dieną laike susirinkimą, ku
riame buvo svarstomos visos 
smulkmenos naujų finansinių 
įstatymų, taipjau patiekta “au
torizacijos aktą,” kutį reichs
tagui priėmus Wilhelm Marxo 
kabinetas 
teisių.

Tečiaus 
reichstagas
teikti kabinetui dSktatorinių 
teisių. Socialistai nutarė arba 
nedalyvauti reichstago susirin
kime, kuriame bus svarsto
mas suteikimas diktatorinių

teisių, prezidentus 
įgaliojo kanclerį (Marxą 
ti dabartinį reichstagą 
skelbti naujus rinkimus.

Marxo kabinetas yra 
prendęs subalansuoti biudžetą, 
nežiūrint kokių priemonių nė 
reikėtų stvertis kad tai atsie
kus. Valdžia jau išėmė 450,- 
000,000 iš savo naujųjų ren- 
ten markių kredito. Tie pinigai 
turi būti atpildyti prieš kovo 
t d. Apie 100,000,000 tų ren- 
teninarkių nuėjo Ruhr bedar
bių šelpimui, apie 150,000,000 
rentenmarkių nuėjo valdinin
kų algų išmokėjimui, o visi 
kiti pinigai — popierinių mar
kių iškeitimui.

Ilgins darbo valandas.
Viena iš pirmųjų priemonių 

bUs pašalinimas iš darbo apie 
25 nuoš. valdžios darbininkų ir 
prailginimas likusiems darbo 
valandų iki 10 vai. į dieną. 
Paskui bus pakelti taksai. Tuo 
valdžia tikisi 
rėti perviršį 
kui suteiktą

Nemokės

nusis-

RYMAS, gr. 3. — Keistų da
lykų dėjosi atstovų bute svar
stant valdžios pasiūlymą pa
daryti ekonominę sutartį su 
Rusija. Pats premjeras Musso- 
lini dalyvavo ginčiuose su ko
munistais. Tie debatai iššaukė 
apsimainymą ) komplimentais 
tarp komunistų ir fašistų, nors 
tie du elementai ikišiol buvo 
dideli priešininkai vieni ki

tiems. Taip didelis fašistų 
priešininkas, komunistų atsto
vas Bombacci pašakė:

“Italijos pastebėtina revo
liucija ir Rusijos pastebėtina 
revoliucija gali būti geriausia 
apvainikuotos padarant sąjun
gą tarp tų dviejų tautų.”

Nemažiau nuostabų atsaky
mą davė ir fašistų premjeras 
Mussolini:

“Susipratimas tarp Italijojs 
ir Rusijos yra puikiausias. Lai
ke Corfu incidento Rusijos pre
są buvo vienatinė presą visame 
pasauflyje, kulti sjimpatįzavo 
Italijai. Italijos valdžia •nesi

priešina pripažinimui dabarti
nės Rusijos valdžios de jure.”

įgautų diktatorinių

yra pavojaus, kad 
gallŽ atsisakyti su-

iki kovo 1 d. tu- 
ir atmokėti ban- 
kreditą.

kontribucijos.

Naujam biudžetu nebus ski
riama pinigų mokėjimui kon
tribucijos. Iki Vokietija ne
atsistos ant tvirtų kojų, ji ne
mokės talkininkams jokios 
kontribucijos. Jeigu Vokietija 
bus priversta mokėti kontribu
ciją, tai visas finansinis pienas 
nueis niekais.

Prancūzai veržiasi Rusijon
Išsiųsta daug inžinierių atida

ryti dideles autojmobilių dirb
tuves Rusijoje.

Kongreso posėdžiai 
prisidėjo

Negali išrinkti atstovų 
pirmininko.

buto

Didžiausia stotis Latvių-Lietu
vių geležinkelio stotis.

Darbi) Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai nioterei 

neatleistina bėdavoti kad darbo 
neturi.

Ligi gruodžio 1 dienos 1923 
metuose Latvių Lietuvių vals
tybių sienos stotyje Meitenė 
(tarp Rygos ir Šiaulių) bus pa
baigta statyti geležinkelio sto
tis. Tai bus didžiausia visuose 
Latvijos pasieniuose gelžkelio 
stotis. — Pr. br.

BERLINAS, gr. 3. — Besi
artinantis Fra nei jos pripažini
mas Rusijos valdžios jau pra
deda duoti vaisių. Daug inži
nierių, kūrintos siunčia Andre 
Citroen, “Francijos Fordas,” 

pervažiavo per Berliną ir va
žiuoja į Maskvą, kur Rusija 
leido Citroen pabudavoti di
delę automobilių dirbtuvę.

Naujoms Citroen dirbtuvėms 
Rusijos valdžia jau davė daug 
didelių triobesių, kūrintos jau 
remontuojama. Rusijos valdžia 
taipjau sutiko nupirkti iš 
firmos daugelį tūkstančių 
tomobilių.

VVASHINGTON, gruodžio 3. 
— šiandie kaip 12 vaL dienos 
prasidėjo kongreso posėdžiai. 
Senato posėdį atidarė laikinis 
pirmininkas Cummins, o atsto
vų butą sekretorius.

Atstovų bute pirmiausia bu
vo renkamas pirmininkas. Bet 
čia pasirodė, kad nė viena par
tija neturi absoliutės didžiu
mos ir nors buvo balsuojama 
kelis kartus, pirmininko išrin
kti nepasisekė ir rinkimus pri
siėjo atidėti rytdienai.

Republikonai turi didžiumą, 
bet jie yra susiskaldę ir statė 
tris kandidates.

Daugiausiai balsų gavo re- 
publikonas Gillett — 198 bal
sus, po jo sekė demokratas 
Garrett, kuris vieną kartą buvo 
gavęs net 196 balsus, pažangių
jų republikonų kandidatas Co- 
oper gavo 17 balsų ir Mader— 
5 balsus.

Kad Gillettą išrinkus pirmi
ninku trūksta 11 balsų. Tuos 
balsus gali duoti jam pažangie
ji republikonai, kurie betgi rei
kalauja, kad butų duota jiems 
daugiau vietų komitetuose ir 
kad butų pakeistos buto taisy
klės, o sif tuo kiti republikonai 
nesutinka; todėl ir nepasisekė 
išrinkti pirmininko. Madero gi 
prisidėjimas prie Gillett nieko 
nepagelbėtų, nes jam tada vis
tiek truktų 6 balsų.

Eina gandų, kad Wm. J. 
Bryan įsakęs demokratams, 
kad kada aiškiai pasirodys, jog 
demokrato išrinkti negalima, 
visiems demokratams balsuoti 
už pažangųjį republikoną. Jei 
demokratai Už jį balsuotų, Co- 
oper lengvai liktų buto pirmi
ninku.

Yra abejotina, ar ir ryto 
siseks išrinkti pirmininką.

pa-

PENKI ŽMONAS SUDEGA.

Bandė gasolinu užkurti krosnį.

tos 
au-

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

Naujieny fantasto 
vedėjas

Trys žmonės užmušti.

ROGK ISLAND, Ilk, gruod 
žio 3. — Netolimam miestely
je Andalusia, bandant užkurti 
krosnį pagelba gasoiino, gimė 
eksplozija, kurioj penki žmo
nės žuvo, o vienas gal mirtinai 
sužeistas liko. Gaisras 
visai sunaikino.

namą

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

kas
tai pgi 

seredomis ir 
Nedėti iomis-gi

JOHNSTON CITY, III., 
3. — Trys žmonės — du 
rali ir viena moteris, liko 
mušti ir d u! žmonės sužeisti 
Illinois Central traukiniui 
bėgus ant jų automobilio.

vy-
už-

uz~

PINIGŲ KURSAS

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

esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o 
vakarais 
subatomiis.

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

čechija atmokės miltų paskolą.

DRAGA 
nansų ministeris paskelbė, 
valdžios $9,000,000 miltų 
kola bubs pilnai atmokėta 
vidurį gruodžio mėnesio.

gruodžio 3. — FK 
kad 
pas- 
apie

Vakar gruodžio 3 d., užsienio 
pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.35
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ........... $4.68
Danijos 100 markių ........... $18.10
Finų 100 markių ....................  $2.51
Italijos 100 lirų ..................... $4.88
Franeijos 100 frankų ........... $M1
Ijietuvos 100 Litų ................. $10.00
Norvegijos 100 kronų .......... $15.09
Olandų 100 kronų ............... $37.95
Švedijos 100 kronų ........... $26.33
Šveicarijos 100 frankų .......  $17.47

BERGAMO, Italijoj, gruod. 
3,— 137 lavonai žuvusiųjų lai
ke pratrukime dirbtinio ežero 
dambos, liko atrasti Bergamo 
klony, kurį buvo užliejęs eže
ro vanduo. Betgi tai tik dalis 
žuvusiųjų, kadangi kaip apskai
toma, toje nelaimėje žuvo apie 
600 žmonių.

Kariuomenė ir civiliniai brai
džioja po purvynais ir vandenį, 
{ieškodami lavonų. Taipjau tei
kiama pagelbą ir likusiems be 
pastogės. Tikiinąsi, kad šiandie 
į nelaimes vietos atvyks ir Ita
lijos karalius..

Gub. McCray areštuotas
Paleistas už $25,000 kauciją.

INDIANA1POLIS, Ind., gruod
žio 3. t— Indiana gubernatoriui 
McCray, kurį grand jury apkal 
tino už finansinius šmugelius 
ir sukrybes, šiandie liko įteik
tas arešto warantas. Tečiaus 
gubernatoriaus neprisiėjo ga
benti į kalėjimą, kadangi jis 
tuojaus Užsistatė $25,000 kau
ciją. Užstatė už jį kauciją 12 
vietos piliečių.

Dabar federalinis 
nagrinėja trijų Fort
Ind., bankų reikalavimą, 
gubernatorius butų pripažintas 
bankrotu.

VVASHINGTON, gruodžio 3. 
—Regiistruojamoj Jungi. Vals
tijų daly, kuri apima 85 nuoš. 
visų šalies gyventojų, pereitais 
metais nelaimėse su automobi
liais žuvo 11,666 žmonės, arba 
1,498 žmonėmis daugiau, negu 
užpernai, 1921 m.

Skaičius automobiliais užmu
šamų žmonių kasmet didėja 
jau nuo 1917 m. Tada uQmuša- 
niu ratu sieke 9 žmones ant 
109,000 gyventojų, bet dabar ta 
rata pašoko iki 12.5 ant 100,000 
gyventojų.

Daugiausia užmušama Cali- 
rornijoij; ten rata siekia 26 
žmones ant 100,(MM) gyventojų; 
Neiw York yra antra, rata su 
16.7, NeiW Jersey 16.5, Colorado 
16.3. Mažiausia gi užmušama 
Mississippi — 3.4 ant 
gyventojų.

Iš miestų daugiausia 
šama Los Angeles, Cal., 
den, N. J., Memphis,

gausiai tarp žmonių 
komunistų opozicinė 
Zinov ievas rašo, kad

opiausiais valdžios
Ir čia ji-

100,000

uzmu- 
Cam- 

Tenn., 
Atlanta, Ga. Labiausia padidėjo
užmušimai Memphis ir New 
Bedford. Betgi 33 miestuose 
užmušimai automobiliais su
mažėjo.

teismas
Wayne, 

kad

Tikisi susitaikint su Ka
nada dėl prohibicijos

Kanada padės sustabdyti degti
nės šmugelį.

WASHINGTON, gruodžio 3. 
—Administracija reiškia vil
ties, kad Jungt. Valstijos ir Ka
nada veikiai susitars apie ko- 
operavimą vykinant prohibici- 
ją JUngt. Valstijose.

Tuo susitaikimu, bus prane
šama Jungt. Valstijoms apie 
visus išplaukiančiUs iš Kana
dos laivus su degtine, taipjau 
bus teikiama pagelba
dymuli šmugelio į Jungt. Vaslti- 
jas per Kanados sieną degtinės, 
narkotikų, šilkų ir kitokių pre
kių. Kanada gelbėsianti visa
me tame ant kiek tai leidžia 
jos įstatymai.

sustab-

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. —- Pereitą septin- 

tadienį automobiliai užmušė 
ketUrius žmones. Tarp užmuš
tųjų yra Peter Kripples, 4456 
Ellis Avė. Jį užmušta prie 35 ir 
Halsted gatvių, kada į jo auto
mobilių įvažiavo kitas automo
bilius ir atmušė į gatvekarį.

Policijos viršininkas įsakė 
policistams areštuoti visus 16 
metų ar jauinesnius vaikinus, 
kurie operuoja automobiliais. 
Tai delei to, kad vienas tokis 
vaikinėmis užmušė moterį. Įsta
tymai gi draudžia tokiems jau
niems automobilius operuoti.

IzENKIJA SUŠAUDYS DU OFI- 
CIERIUS.

VARŠAVA, gruodžio 2. — 
Karo teismas vakar nuteisė su
šaudymui du Lenkijos armijos 
leitenantus, Beginskį ir Wie- 
ezorkienviezių, už jų komunis
tinį veikimą ir prisidėjimą prie 
>ombos (metinio pereito balan
džio m. į Varšavos universitetą.

13 prohibicijos agentų 
užmušta

WASH1NGTON, gruodžio 3. 
— Prohibicijos komisionie.riirts 
Hayncs paskelbė, kad per 15 
mėnesių užsibaigusių pereito 
rugsėjo, 13 prohibicijos agentų 
liko užmušti ir 58 sužeisti ei
nant savo pareigas.

40 ŽMONIŲ ŽUVO ANGLIJOS 
KASYKLOJE.

Keli keltuvai nukrito kasyklos 
dugnan nutrukus virvei.

SIHEFFIEILD, Anglijoj, gruo
džio 3.—..40 žmonių tliko, už
mušta ir daug sužeista Nutnne- 
ry anglių kasykloje, kuomet 
keli keltuvai, vartojami nuleidi
mui ir iškėlimui iš kasyklos 
darbininkų, nukrito į kasyklos 
dugną, nutrukus virvei, kuri 
tuos keltuvus keldavo ar leis
davo. Laike nelaimės keltu
vuose buvo 176 angliakasiai.

MASKVA, gruod. 2. — Gri
gonį Zinovjev, kurs yra Tre
čiojo Internacionalo prezidem- 
tas ir vienas vyriausiųjų so
vietų valdžios vadų, šiomis 
dienomis įdėjo valdžios orga
ne. labai įdomų straipsnį. Ta
me straipsny j jis kalba apie
didelį komunistinių masių ne
pasitenkinimą savo vadais ir 
apie slaptąjją literatūrą, kurią 

platina 
grupė.

cen trali
nis komitetas nutaręs atidaryti 
partijos spaudoj diskusijas ir 

debatus 
partijos klausimais.
sai pats tuos debatus pradeda 
pareiškimais ir “įrodymais,” 
kad komunistų partijoj negali 
būt jokio demokratizmo, nes 
tai esąs negalimas daiktas — 
negalimas dėl to, kad partijos 
narių masės nesančios prib

rendusios, nesančios taip iš
auklėtos kaip jų vadai, o to
dėl privalančios vien tik savo 
vadus sekti.

Du bolševikų ištremti socialis
tai nusižudė.

Ateina žinių, kad dar du 
bolševikų ištremtų socialistų 
nusižudė kalėjime. Žinios gau
ta iš Solovecko salų, Baltosio
se Jūrėse, tolimuose Rusijos 
Šiauriuose. Tos Solovecko sa
los paskutiniuoju laiku pagar
sėjo toto, kad bolševikų val
džia padarė ja 
tams tremti 
kinti, šalčiu 
Daugelis ištremtųjų, 
lėdami pakęsti žiaurių 
kiojimų ir kankinimų 
ten sau galą pasidarė. Gauto
mis žiniomis dabar vėl nusi
žudė du socialistai darbuoto
jai: Aronovič, kurs pasikorė, 
ir Sandomirsky, kurs parsipio- 
vęs arteriją mirė dėl nubėgi- 
ino kraujo.

kad bolševikų
vieta socialis- 

ten juos kan- 
ir badu marinti.

nebega- 
perse- 
patys

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:01 valandą, leid
žiasi 4:19 valandą. Mėnuo te
ka 2:34 vai. ryte.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

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

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j 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, UL
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Ar esi tame būry prie islai- 
mejinio brangiu dovanu, 
paaukuotu išlaimėjimui 

per Naujienas?
Dabar dar yra laikas dirbti! 

“Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys sąvaitės, bet per tą laiką 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamą.

Čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimą 
Naujienų cirkuliacijos, už pasie
kimą platesnės minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudą iš jų sem
tų.

Naujienų darbuotojams — 
kontestantams yra atdara visi 
keliai. Jie gali eiti į žmones ir 
raginti juos užsiiašyt Naujienas 
ir užrašyt savo giminėms gy
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali 
prašyt savo draugų, savo pažį
stamų ir giminių, kad kiekvie-

i ■'

Gap• U• DerritįarG ĮbM
• p’* ■

CHAS. H. BERRIGAN 
Kontesto Vedėjas.

nas padėtų jam gaut kuo dau
giausia skaitytojų, kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už 
jį, kam tik pasitaiko progų gaut 
vieną kitą skaitytoją. Atminkit, 
jog viena metinė prenumerata 
reiškia 12,000 balsų!

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimą. čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova
nų, pradedant naują, gražų 
Columbia Sedan, vertą $1700, 
baigiant $5 auksu. Visiems čia 
yra lygi progą laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arba 
paskutinę vertės $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerą pradžią, kiti turi menkes
nę pradžią, bet lyg šiol dar nė 
vienas nėra laimėtoju ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus. 
Iki užbaigos kontesto dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tą 
laiką, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti keliolika kartų.

Nereikia nusiminti.
Gal būt, kad nevisi kandida

tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymą ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėra 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar yra pačiam įsisiūbavime ir, 
gali būt, kad tas, kuris dabar 
yra pasilikęs, už savaitės laiko 
bus pirmuoju. Darbas, sugabu- 
mas, energija ir plati pažintis 
čia reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

Čia nebus pralaimėtojų. Skir
tumas bus tik didume ir mažu
me dovanos. Jus galite laimėti 
$1700 vertės dovaną, arba $920 
vertės, arba $428 vertės, arba 
$183 vertės, arba $150 vertės, 
arba pagalios mažiausias laimė
jimas 20% pavidale komišino.

štai keletas musų gyvesnių jų 
kandidatų, kurie bando išlaimė- 
ti didžiąją dovaną, Columbia 
Sedan, vertės $1700.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildavę St 

Chicago, III.
Jus galite vienam ar kitam 

iš jų pageIbėt paduodami už 
juos savo balsus. ♦

PONIA MILĖ PAULAUKIENĖ, 
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.
MISS ANNA PORITZ, 

1900 Racine Avė., 
Racine, Wis.

STASYS GIRšTAUTAS,
8324 Navy Avė., 
Detroit, Mich.

LEO SHWEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus ir šiame konteste lošia la
bai svarbią rolę.

Sekami kandidatai, kurie yra 
nominuoti ir apsiėmę, bet dar 
nėra išdavę atatinkamų prane
šimų.
JAMES ATWILL,

1012 Geneva St-ą Racine, Wis. 
JONAS BREHANSKAS,

2227—24th St., Detroit, Mich 
ALEX BRAŽULIS,

4353 S. Campbell Avenue, 
Chicago, Illinois.

KAZ. BRAZEVICZ,
921 S. Sheridan Rd., 
Kenosha, Wis.

MISS ROSE EIDUKAITĖ,
1134 W. 18th St., Chicago,
Illinois. . 4

JOE GRECIAS,
4511 S. Fairfield Avė., 
Chicago, Illinois.

PETER JANUŠKĄ, į .
3429 S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

ANTON PAKŠYS, 
220 Milvvaukee Avė. 

Kenosha, Wis.

Kandidatę stovis dideliam 
“Kiekvienas laimės“ Nau

jienų dovaną Konteste
šitame garbės sąraše randasi 

kandidatų vardai ir adresai, 
kurie jau yra pasiekę tam tik
ro laipsnio iki gruodžio 1-mai, 
S-tiii viii, vakare.

C. YUCIUS, 
1579 Milvvaukee Avė., 

Chicago, III.

Sekantįs kandidatai alfabetiš
kam sąraše ir išspausdinti dide- 
lionris raidėmis, yra tai tie, ku
rie jau užpelnė vieno ar dau
giau taip vadinamo “Chibs” iš 
$24 kožno.
STASYS GIRŠTAUTAS,

8324 Navy Avė., Detroit, Mich 
ANTON GUDAUŽIS,

P O Box 358, Benton, III. 
PETER KAUNETIS,

1530 S. 49th Avė., Cicero, III. 
MRS. MILIE PAVLAUSKI,

3619 Deodor Street, Indiana 
Harbor, Ind.

MBS. AGNĖS SEDLANSKA, 
3355 South Morgan Street, 
Chicago, Illinois.

ANTHONY SHARKIS,
942 W. 34th St., Chicago, Įll. 

LEO SHWEGZDA,
4917 W. 14th St., Cicero, III. 

FRANK ŠOVA,
4014 South Rockwell Street, 
Chicago, Illinois.

KAZIMER STALMOKAS,
1417 S. 50th Avė., Cicero, III. 

TONY WILLIS,
856 W. 122nd St., Chicago, III.

KAZIMER YUCIUS,
1579 Milwaukee Avenue, 
Chicago, Illinois.

Sekamas kandidatų sąrašas 
yra tų, kurie jau yra pasidarba
vę, bet dar neturi vadinamo 
“ciub?? ;.

KASTANTAS BULKA, 
Milladore, Wis.

MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ
1817 String St., Chicago, III.

J. JAKSAWICZ,
1509 Harvey Avenue, 
Oak Park, Illinois.

JOHN JASULEVIČIA,
Box 58, Va'lier, Pa.

A. KALNER,
10929' S. State St., Chicago, 
Illinois.

KAZIMER POCIUS,
12053 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

MISS ANNA PORITZ,
1900 Racine Avė., Racine, 
Wisconsin.

CAZIMIR RAŽAS,
4438 South Fairfield Avenue, 
Chicago, Illinois.

WM. RIPALIS,
j Unionville, Mięh.
JOSEPH SPRING,

6059 So. Kilder St., Chicago, 
Illinois.

JOHN YURKŠAITIS,
Box 163, Harrison City, Pa.

A. LUNGEVICZ,
1737 N. Robey St., Chicago, 
Illinois.

MISS L. NARMONTA,
3223 Parnell Avė., Chicago,

i Illinois.
ALEX ODEN,

708 W. 12th PI., Chicago, III.
MISS MARY PHILLIPS,

2213 W. 22nd St., Chicago, III.
ANTON PAKŠYS,

220 Mihvaukee Avenue, 
Kenosha, Wis.

FHANK RINKUS^
4601 S. Hermitage Avenue, 
Chicago, Illinois.

PAUL P. SHVELNIS,
1443 N. Paulina St., Chicago, 
Illinois.

ALICE ŠILAINIS,
470 W. 26th St., Chicago, III.

C. STEVENS, l
3409 Lowe Avė., Chicago, 111.8

ALEX THURSTON,
1267 Washington Blvd., 

. Chicago, Illinois.
TED TERORUS,

1545 E. Mason Street, Spring- 
field, Illinois.

A. A. VASILAUSKAS,
4445 S. Washt£naw Avenue, 
Chicago, Illinois.

J. T. VITKUS, -v
1286 Norwood Road, 
Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,
4051 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.

TEDDY VAZNONIS,
833 W. 33rd Pl„ Chicago, III.

JOE WITKASKAS,
1420 S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

MRS. M. WOITKEWICH,
3113 S. Ha'lsted St., Chicago, 
Illinois.

PETER YANKEVICZ,
3429 S. Union Avė., Chicago, 

Illinois.

Garsinkitės Naujienose

Kad gavus Boiden's “Selected” Pieną
NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortės. •A——— ■■ I.WT~, ~11——■■

Dykai Dovanos
Turime garbės pranešti, kad mes atidarome

HALSTED ART & FURNITURE CO.
Utariiinke, Gruodžio 4, 1923 

1115-19 So. Halsted St. -

Mes pasiūlome naujus ir geresnės rūšies 
rakandus ir fonografus

DYKAI DOVANOS

Halsted Art & Furnitūra Co.
1115-19 So. Halsted St.

Nauji Tru-Fit Akiniai

su

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

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

Kas yra “Kliubas“
“Kliubas” Naujienų kontes

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėt! 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to 
obąlsip laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
80 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei vie

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

kaip 200,000 vyrų ir mo- >(
terų, kad mano dideli frue Vision akiniai, 
gražiais shell rėmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos juęų 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite /kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie Kampos.

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

Valkus goki filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

PROTESTO MASINIS
MITINGAS 

Prieš Lenkų Imperializmų 
šaukia lenkai, baltgudžiai, lietuviai 

ir Ukrainai. Kalbės angliškai
J. CANNON 

ir kitų tautų kalbėtojai. 
Utarninke, Gruodžio 4,1923 

West Side Auditorium, 
Tailor ir Racine

8 vai. vakare 
GYVENKIT ILGAI

Jauskitės 10 ar 30 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusio skilvio, 
prastų kepenų ir pataisymo kraujo 
Bulgariška Žiedų Arbata yra ’geia 
šeimynos gyduolė. Gerkit karštą 
eidami gulti,kad prašalinus šalt). Par 
duodama visose aptiekose baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15 arba 6 bak- 
sąi $5.25. Adresuokite Marvel Pro
ducts Co., Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.
Ar jus žinote, kad

Tyrinėtojai Amazon upės Pietinėje 
Amerikoje tik nesenai surado “ketur
kojį paukšt}”, hoactzin ? Vienas 
pirštas sparnuose tarnauja kaip ran
ka jauniems paukštukams ir gali lai
kytis psikabinęs. Ar jus žinote, kad 
geriausios rųšies tabakas dėl ciga- 
retų yra Turkikas tabakas ir Hel- 
mar turi savyje $100% Turkiško ta
bako.

Antradienis, Gruod. 4, 1923

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 11141 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
>--■ ' f-- - - - - - - - - - - . . . . . . —— ’

JOHN KUCHINSKAS
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 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDžIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 S’outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1311 Recter Building
19 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advosatcs 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Ckicaco.
Tel. Yards 4681

Overkautai
J

2 kelnių siutai
Vyrams, vaikinams ir / 

vaikams
Musų pigi renda ir mažos išlaide? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 “ $25
ant ju&ų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 O
ir augičiau ▼ ■ O»vV
Vaikų siutai ir overkautai
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St. 

Pirmos durys į rytus nuo Ualsted St. 
prie 14 St.

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkitės Naujienose
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KORESPONDENCIJOS
vadinamą balių musų moterėlės. 
Tik šiuo kartu jų balius skyrė
si nuo pirmesnių tuomi, kad 
buvo sulošta viena komedijukė 
— paprastos rųšies.

Binghamton, N. Y
Lietuvių Pasilinksminimo Kliū

tini sekasi. SLA. 50 kuopos 
nariai pradeda įdomaut savo 
organizacija.

daugiau* 
pradėta

kuopos vardu šunybių kirst. 
Aš manau, kad gruodžio 4 d. 
SLA. 50 kuopos susirinkime 
nariai padarys, kas reikia da
ryt neatidėliojant. Belo, tame 
susirinkime bus ir Pildomo
sios 'Karybos nonųnacjijos, tat 
būtinai reikalinga kutoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

—Vytautas.Kliubas gyvuoja jau 
kaip metai. Darbas 

keleto asmenų, tolyn 
iau įgyjant jaunuo

menėj pritarimo. Kliubas šian- 
• dien jau turi apie 35 narius. 
Jo parengimai irgi randa žmo
nėse pritarimo, ir pastarieji du 
vakarai davė k'liubui gražaus 
pelno. Dabar kliubas finansiš
ku žvilgsniu stovi gana stip
riai. Taipgi jau turi suorgani
zavęs ir sporto kutopelę — 
Basket Bali tymą, kuriame 
randasi gana gerų sportinin
kų. Prasidėjus B. Bali sezonui 
jau lošta tris sykius su prie
šingais tymais ir visur kliubie- 
čiai išėjo laimėtojais. Tas ty
mas vadovaujamas L. Kale
sinsko, pasižymėjusio Bin- 
ghamtone atleto. Paskutiniame 
kliubo susirinkime, kūgis bu’- 
vo 19 d. lapkr. paskirta iš 
kliubo iždo $50 nupirkimui 
bolininkams tam tinkamų siu
tų, taip kad lietuviams ndbu-Į 
tų gėdos pasirodyti bet kokio
je vietoje.

Yra manoma veikti ir kito-f 
se srityse, bet 
nepradedama, 
vis neįstengia 
barių įsigyti.

Beje, pastaruoju laiku kle
rikalai matydami kliubo gerą 
pasisekimą pradėjo labai gera 
akimi žiūrėti ir stengiasi šį bei 
ta darvt, kad susiartinus su 
kliubu. Bet kliubas yra pasta
tytas ant bepartyviškų pama- 

visiems politikieriams 
duris be 

Be to tą 
apsišvietę 
dauguma

progresyviai

kol kas dar vis 
nes 'kliubas dar 

tinkamų kam-

tų ir 
gali greitai parodyti 
jokių ceremonijų, 
kliubą vadovauja 
žmones, o ir šiaip 
k Ii ubo narių yra
žmonės, tad nėra pavojaus.

50 kuopa gyvuoja ga- 
narių tu*ri 130 su 

finansiškai stovi irgi
Ir dar vis naujų narių

na gerai
viršum, 
gerai.
rašosi. Tai yra geras dalykas,
kad ir musų miesto 
vis daugiau 
musų

lietuviai 
pradeda įvertint 

didžiulę organizaciją, 
nes tik tcukdose organi- 
? lietuviai gali buft už

tikrinti rytojum ir tikėtis tei
singos pašalpos atsitikus ne^ 
laimei.

Kaip visur, taip ir pas mus, 
žinoma, yra ir tokių žmonių, 
kurie priklauso SLA. tik tam, 
kad varius tam tikrą disorga- 
nizaciją narių tarpt' ir prie 
progos panaudojus ją savo tik
slams. Ir kaip binghamtonie- 
čiams yra žinoma, su musų 
50 kuopa jau buvo taip pasielg-| 
ta. PavyzdžiiĮi, “išmufinus” I 
bolševikų fetfdbelį Bimbą iš 
SLA., mi/sų kuopoje tam tik
ri elementai , nors ir netedsė- 
tai, parade rezoliuciją prieš | 

Pildomąją Tarybą, tuomi 
girdami disorganizalorių 
bus. Paskiaus kuopa buvo 
ta į bolševikų rengiamas

ir ten kainavo keletas 
ir gero vardo apjuodi- 

() tie ir tam panašus 
vis daugi aufeiaj paeina

UŽ- 
dar-

pra-
kalbas 
dolerių 
nimas.
darbai

nuo to, kad kuopos vaidyboje
didžiuma yra komunistai ir 
arčiau stovi prie kuopos vado
vybės. Tat kad išvengus tų ne
maloni kuopai dalykų visų 

pirma reikia atsikratyt mito 
visuomenės disorganizatorių— 
komunistų. Jau ir dabar kuo
pos nariai pradėjo daugiau 
įdomauti organizacijos daly
kais ir į kuopos susirinkimui 
pradėjo daugiau narių atsilan
kyti, bet to dar neužtenka; rei
kia dar daugiau atsilankyti ir 
pakalbinti kitus, kad jie ten 
butų ir ateinančiame priešme- 
tiniame kutopos susirinkime. 
Reikia būtinai pakeisti didžiu
mą kuopos valdybos, tai yra 
duoti bolševikam^ įsaiktį, (kad 
jie daugiau neturėti; progos]

____ a 
—■ ■■    ‘I U

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewick

HANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

svetimtaučių, ir leido jiems net 
balsuot viršūnės ėmimo klausi
mu. Mat pirmininkas vartoja 
dvejus akinius: žiūrėt į priešin
gąją pusę jis užsideda tūkstan
tį kartų padidinančius, o į savą
ją — su “blain.”

P. Jurkšietis.

šai susirinkime pareiškė, kad 
apie tą rezoliuciją ji visai nie
ko nežinanti ir kad jos vardas 
panaudota priešais jos norą.

Paskiausiame gi susirinkime, 
kad viršijus priešingąją pusę, 
minėti maskviškiai gaivalai pri
sivedė netik ne narių, bet dar

M1S.A MICHNIEVICZ-VIDIKIEHl
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 ga* 
Ofisas au Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo“ 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

&

iii

į

šmugelninkai.
Apie ketvirtas mėnuo 

SLA. 21 kp. nieko naudingo ne
gali nusitverti. Visą laiką pa
švenčia tarpusavinei kovai — 
kovai, kuri prie nieko gera ne- 
peda, o tik pila aliejų į liepsnuo- 
jančią ugnį.

Maskviškių partijos nariai 
užsispyrė falsifikacijomis už
kariauti 21 kp. Kada Bimba bu
vo prašalintas iš SLA. ir Dr. 
Kaškiaučius iš Apšvietos Ko
misijos, tai šie musų rėksniai 
sujungė abudu minėtus asme
nis ir rėkė, kiek galėjo, kad ir 
Kaškiaučius esąs prašalintas iš 
SLA. Ištikrųjų gi dr. Kaškiau
čius prašalintas tik iš Apšvietos 
Komisijos, o ne iš SLA. šitaip 
iškraipius faktus ir suorganiza
vus visas savo spėkas jiems pa
sisekė išnešti protesto rezoliu
ciją prieš Pild. Tarybą, tečiaus 
antrame 
priversti 
šaukti.

Einant 
šaukimą 
aikštėn, 
Pild. Tarybos pasielgimą rezo
liucija, kuri buvo išnešta L. M. 
P. S. 17 kuopos ir tilpo “Laisvė
je” rūgs. 26 d. š. m., buvo taip
jau falsifikuota, nes tos kuopos 
sekretorė M. Geraltauskienė vie-

kaip

nas-

balius.
Ben- 
taip

parodyti sa- 
vargšų

diskusijoms apie at- 
tų rezol iuci j u, j še j o 

kad smerkianti SLA.

susirinkime jie buvo
tas rezoliucijas at-

Detroit, Mich.
Lietuvos našlaičių šelpimas.

V

*
DR. V. A. RIMKUS

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 6:80 iki 7:81 vakare.

Gydytojas, Chirurgai Ir Akušeris

8315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

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

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

Rezidencija, 3150 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

. ......... .................-.................. —

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Telephone Yards 6082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan SI.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 6 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai j 9 iki 12 pietų, 7 ild 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. 111.

mas

IR

Išdirbėjai
Turkiškų ir Ėgyptiškų Cigaretų 

sviete.

Lapkričio 25 d. Liet. Moterų 
Globos Komitetas laikė savo su
sirinkimą, kur tapo nubriežta 

.platus programas našlaičių šel
pimo naudai. Nutarta surengti 
vakarienę apie Kalėdas, vėliau 
viešas susirinkimas su paskai
tom ir prakalbom. Kalbėtasi ir 
apie rinkimą aukų ir drapanų 
einant per butus, tečiaus šiuo 
klausimu komitetas nesusitai
kė dėl platesnio vajaus suren
gimo; todėl tik savanoriai rinks 
aukas ir drapanas apsilankyda
mi į lietuvių gyvenamus namus. 
Lietuviai privalėtų 
vo širdis Lietuvos 
laičių reikalu.

Kanielninkių
Lapkr. 25 d. Lietuvių 

d rovės svetainėje turėjo

Užmokėkit 
už Namu
Reikmenis^

Good Luck I

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vUąriog 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Cbicaro, M.

m^dr. herzman-^sa

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: CanaI 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

GERUMAS

Išdirbėjai HELMAR CIGA
RETĘ didžiuojasi geriausia ko
kybe jų 100% tyro Turkiško Ta
bako.
Kas, kad naminio išdirbimo ciga- 
retų gaunate daug, 
cigaretuose yra tikras gerumas.

HELMAR

Svarbiausiu dalyku visgi 
yra gerumas, o ne daugu

HELMAR yra supakuoti kietose
skrynutėse, kas apsaugoja nuo 
susilaužymo ir susimankymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR
VARDĄ

geriausios rųšies

Turėkite tuos
kiekviena namų šeimininkė reikalauja dėl 

virtuvės, dėl vaikų arba sau, užmokėtus vartojant 
Jelke GOOI) LUCK. Tuo pačiu laiku turėkite mai
stą kuris yra padarytas iš geriausių ir gryniausių 
maisto sudėtinių, kuris yra gardus ir gerai virški
nantis. Paduokite prie savo stalo GOOD LUCK 
kaipo aptepimą ant duonos, bandučių, pampuškų 
ir džiovintos duonos. Taipgi vartokite prie kepi
mo pajų, keksų ir prie virimą daržovių. Nusiste- 
bėsit jo pasekmėmis — ir užsiganėdinsit iš su- 
taupymo.

visus mažus dalykus kurių

JELKE

MARGARINE
Genausis aptepimas ant duonos

JŪSŲ GROSERNĖJ

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

a

o*
V y
•".a
9 9
e-.o

Kaina $80
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji. ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
Syti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Office Hours: 10 iki 12 pieta 
• 5 iki 7 vai.

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

„ 1960 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Arcker Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Telefonas Boulevard 7042

oi C. Z, VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

3325 So. Halsted St^ 
CHICAGO, ILL.

Canal 0267 z
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 ild 4 po piat, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po plėk 
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards 0994

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.

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 CanaI 1912

Telefonas Boulevard 1989 1
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland A ve., 
netoli 46th St., Chicago, UI. |

Telephone Yarda 6834

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

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA . 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 ild 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chronišką lirą 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2-—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicag*

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 3 iki 8 kas dieną, iš
skiriant Pčtnyčią ir NedSldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukce Avė.)

Kalbame lietuviškai
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~ NAUJIENOS
r Nfo Uthaanlaa Daily Stovi 
PttUabad Daily, aauept tauta* b* 
OTha MihBantan Maw« P»h. tat Ina*

Antradienis, Gruod. 4, 1925

Bdifar P. frigaitta 
178® South Ęalstad Straat 

Chicago, III.
Talephona Roosavalt 85M

Subacription Ra ten
1.00 per year m Canada.
.00 per year outaide of Chicaye.
I.Of per year in Chicayo.
8c per copy.

Entered ae Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
pf Chicago, III., andai the act pf 
March 2nd, 1879.

Kontrastas.

Naujienos eina kasdien, iiskinaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas t Roosevelt 8590.

Uiaimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metantis___$8.00
Pusei metą ...4.00 
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mintajam .............   1.50
Vienam minėsiu!.75

Ehicagoje per neiiotejusj
Viena kopija ............................ —« 8c
Savaitei .....................■■■■—....... „ 18c
Minėsiu! —................    75c

Suvienytose ValstijoM, na Chicageje, 
paltui

Metams$7.00
Pusei metą..........................  8.50
Trims raineliams 1.75
Dviem minusiam------------------- 1.25
Vienam minėsiu!------------------- .75

Lietuvon ir kitur aiiieninosef 
(Atpiginta)

Metams .—---- -----------------------$8.00
Pusei metą.................................— 4.0$
Trims raineliams ...—-------- 2.00

Pinigus reikia siusti palto Monay 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vaikų darbo 
įstatymas.

Iki šiol vaikų darbas Jun
gtinėse Valstijose nebuvo 
apsaugojamas. Tiesa, atski
ros valstijos turi savo pa
tvarkymus, kuriais reguliuo
jama vaikų darbas. Bet tan
kiai tie patvarkymai buvo 
Aukščiausiojo Teismo anu
liuojami. Teismas, mat, pri
pažindavo, jog tokie valsti
jų įstatymai yra nekonstitu- 
ciniai.

Keliais atvejais buvo ban
doma kongrese pravesti fe
deralinis vaikų darbo įstaty
mas. Vienok tatai nenusise
kė. Šiame kongrese vėl kilo 
sumanymas padaryti prie- 
daras prie konstitucijos, ku
riuo einaiit kongresas galė
tų aprubežiuoti arba ir už
drausti naudoti darbui vai
kus, kuriems dar nėra 18 
metų amžiaus. Atskiroms 
valstijoms bus suteikta tei
sės leisti tuo reikalu savi 
įstatymai.

Valstijų įstatymai gali bū
ti aštresni, negu federali- 
niai: jie gali labiau aprube
žiuoti vaikų darbų.

Paskutiniais keleriais mė
nesiais tiek daug buvo rašy
ta apie neįmanomą vaikų 
išnaudojimą dirbtuvėse, jog 
visuomenėje sentimentas yra 
pilnai palankus tokio įsta* 
tymo priėmimui. Kongrese 
tas klausimas irgi skaitoma 
vienu svarbiausiųjų ir su
kels daug ginčų. O kad toks 
įstatymas yra reikalingas, 
— apie tai pažangesni žmo
nės dviejų nuomonių netu
ri.

Ironija.
Nesenai Dunkirke su di

delėmis iškilmėmis buvo ati
darytas pasaulinio karo pa
minklas. Iškilmėse dalyvavo 
ir pats Franci jos premieras 
Poincare, kuris pasakė ne
paprastai patriotingą kal
bą. Žuvusieji kare kareiviai 
buvo vadinami didvyriais, 
prakilniais karžygiais, ku
rių garbingi darbai pasiliks 
francuzų tautos atmintyje 
per amžių amžius.

Bet štai laikraščiuose da
bar pasirodė trumputis pra

nešimas, jog ant to pamink
lo pasikorė koks tai “nežino
mas kareivis.” Jo kišenėje 
rasta vos keli skatikai, bet 
per tat jo krutinę puošė 
Garbės Legiono kryžius. Gi 
tokie kryžiai duodama tik 
už nepaprastą narsumą ir 
pasižymėjimą kare.

Didesnės ironijos sunku 
sau ir įsivaizduoti. Žuvusių
jų atminčiai statoma šau
niausi paminklai, rengiama 
iškilmingiausi apvaikščioji- 
mai, o gyvieji — užmiršti, 
jais niekas nebesirūpina. 
Nukamuoti gyvenimo, jie, 
kaip anas kareivis, nusita
ria mirti.

Patentuotieji džingos — 
patriotai garbina tik tuos, 
kurie žuvo. Gi išlikusieji gy
vais — tegul sau žinosi.

Vienas laikraštis nurodo 
į tą faktą, jog kuomet Ame
rikoje siautė nedarbas, kuo
met bedarbių skaičius siekė 
beveik 5,000,000, tai kongre
sas nepaskyrė nė vieno cen
to bedarbių sušelpimui. Vi
sa ką valdžia darė, tai tik 
šaukė konferencijas, kur 
buvo daug kalbama, bet 
nieko konkrečio neveikia
ma.

Gi Anglijoje parlamentas 
paskyrė $250,000,000 taisy
mui tiltų ir kelių, kad da
vus darbo bedarbiams.

Kodėl toks skirtumas at-
sinešime į bedarbius?

Skirtingas atsinešimas pa
reina nuo to, kad Anglijos 
Darbo Partijos įtaka parla
mente yra labai didelė, tuo 
tarpu Amerikos darbininkai 
kongrese neturi jokios įta
kos.

Nuskriaustųjų tautų 
susivienijimas.

Amerikos lietuviai savo pa
dėtim gali žymiai nusverti Lie
tuvos laimėjimą užsienio poli
tikoj. Ne tik todėl, kad jie su
daro daugiau negu trečdalį vi
sos tautos, bet ir dėl kitokių 
aplinkybių. Per penkerius su 
viršum metų Varšuva stropiai 
apdirbi nėjo įtarimus ir falsifi
kavo faktus apie Lietuvos ne
va pro-vokiškumą ir pro-rusiš- 
kumą, nors tikroji dalykų pa
dėtis nedavė tam ne mažiausio 
pamato. Ir jeigu kas sekė 
lenkų propagandą, tas neabejo
tinai pastebėjo kaip ji dažnai 
keisdavo kailį ir prieštaraudavo 
net pačiai sau. Paperkama 
prancūzų spauda Varšuvai, ži
noma, visad pritardavo, o blo
gai informuota Vakarų Euro
pa, net dalinai ir Amerika, 
tam patikėdavo. Tokiu* budu 
Lenkai buvo sugebėję patrauk
ti savo pusėn viešąją opiniją. 
Dabar jau to nebėra ir tiesa 
pradeda kilti aikštėn. Visokie 
mitai apie Lietuvą po truputį 
blaškos. Prie to prisideda ir 
Amerikos letu*via|i, gyvendami 
toli nuo Rusijos ir Vokietijos.

Bet mus dabar laukia kitas 
daug svarbesnis uždavinys, ku
rio išpildymas ! turės tiesiogi
nės įtakos į Lietuvos ateitį. 
Nėra mums galimybės susilai
kyti nuo aktingo dalyvavimo 
tuose konfliktuose, į kuriuos 
tapo įtraukta Lietuva. Mes 
turime pakelti savo balsą ir 
aiškiai pasakyti ką manom, ko 
norim ir ką darysim. Ameri
kos lietuviai rėmė ir rems 
Lietuvą kovoje už Vilnių. Nors 
daug pasiaukojimo reikia, bet 
siekiamas tikslas yra to vertas. 
Mes galime palaikyti savo bro
lius finansiniai ir moraliai; 
mes galim pavaryti užsieniuo

se agitaciją Lietuvos naudai. 
Bet be šio visko naujas iškyla 
pienas. Jis nėra neįvykdoma 
utopija. Jeigu jį tinkamai 
išpildžius, imtynių arėnoj pa
sirodytų nenumatyta pajėga, 
kuri suloštų svarbią rolę. Čia 
turiu omeny lietuvių-ukrainie- 
čių-baltgudžių bloką kovai su 
lenkų imperializmu. Tas blo
kas galimas įsteigt tarp ateivių 
paminėtųjų tautų, jei tik ge
rokai pasidarbuoti tam tiks
lui. Jis sujungtų kelias tautas, 
kurių interesai maždaug vieno
di, į vieną centrą ir vadovautų 
pasilliutosavimo kovoj prieš 
lenkų grobimo politiką.

Jei tokiai organizacijai butų 
lemta kada nors įsisteigti, ji 
padarytų didelio įspūdžio į Eu
ropos mažas ir dideles valsty
bes. Protestas prieš sualužy- 
mą pamatinių tautos teisių, 
prieš ginklo viešpatavimą, įgy
tų, nesulyginamai didesnės 
svarbos. Musų, lietuvių, pa
stangos drauge su baltgudžiais 
ir ukrainiečiais, paliuosuoti 
okupuotus kraštus pritrauktų 
s .’suotiną domesį užsieniuose ir 
priartintų laimėjimo momentą. 
Mums svarbu, kad Europa žiū
rėtų į Vilniaus klausimą kaipo 
j neužbaigtą ir reikalaujanti 
peržiūrėjimo; mums svarbu 
kad didžiosios valstybės įsi ti
kintų, jog dabartinė padėtis ga
li greit privesti vėl prie naujų 
konflktų. Idant tą nors dali
nai atlikus, ne tiktai senam 
krašte. Bet ir Amerikoj. Kas 
nežino kiek įtakos darė į Ang
liji- Amerikos airiai, jų tėvy
nės klausimo sprendime? Tą 
patį, jei ne daugiau, atliktume 
ir mes susidėję su baltgudžiais, 
ukrainiečiais ir kitais^ Tiesa: 
baltgudžiai nėra labai susipra
tę; juos sunku atskirti nuo ki
tu, bet visgi ir jie pradeda at
busti.

Ar pageidaujamas yra toksai 
susiblokavimas, tegul išsitaria 
rimtesni Amerikos lietuviai. 
Jeigu atsakymas butų teigia
mas, dūkiui visas pajėgas, kad 
tą įvykdinti. Šis momentas 
yra patogiausias pradėti bom
barduoti suvienytomis eilėipis 
lenkų politiką.. Pasinaudokim 
proga, jeigu ištikto trokštame 
padėti Lietuvai nelygioj kovoj 
su Lenkais. Mums lietuviams 
pridera padaryti pirmas žings
nis ir iškelti koperavimo reika
lingumą. Nesimato priežasčių, 
kurios galėtų sutrukdyt užrai- 
mečius, baltaodžius ir kitus su
sidėti su mumis kovai prieš 
bendrą priešą. —M. V.

Šlapias ir ilgas ruduo 
Lietuvoje

Kaunas. — šiemet, kai vasa
ra buvo šalta ir lietinga, tai 
toks ruduo atrodo nepaprastai 
ilgas. Vasara buvo lietinga, o 
ruduo dar lietingesnis. Iš kai
mų žmonės atvykdami į Kauną 
pasakoja, kad kai kur dar esą 
vasarojaus laukuose, — žino
ma, supuvęs, bet vis tik vasa
rojus. Bulvių žemose vietose 
daug supuvo arba bent pripuvo, 
taip kad dabar ir nukastų ir de
damų žiemai į aruodus esą daug 
sugedusių bulvių ir dar vis gen
da. Bulvė, tai neturtėlių vienin
telis maistas, o kadangi bulvės 
neperkokiausios ir ir dargi gen
da, tai neturtėliams varguoliams 
blogi metai ateina.

Brangenybė vis ant vietos 
stovi. Tik butai ir malkos labai 
pabrango. Malkų metras apie 
25—40 litų, ir tų pačių dar ne
lengva gauti. Butai kamba
rys ir virtuve -— 50 litų, 100 
litų, net 200 ir 300 nesigėdi pra
šyti mėnesiui, ypač naujai pa
statytuose. O senesni butai, 
dar prieš karą statyti, kur prieš 
karą imdavo nuomos 5—8 rub
lius, dabar plėšia 50—80 litų 
mėnesiui! Tai ir gyvenk kaįp 
begyvenęs, jeigu dar su šeimy
na, iš kokių 150 litelių algelės.

—Pr. br.

Garsinkites Naujienose
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Laiškai iš Vokietijos.
Hitlerio-Ludendorfo “Revoliucija” Bavarijoj.

(Musų specialio korespondento)

' griauti socialistų įtaką Vokieti
joje. Hitleris gi su Ludendor
fu manė, kad gana tiktai pakel
ti trukšmą, kaip kadaise buvu
si rimta galia subiręs. Ir šie 
du vyru jau senai vedė su Kah- 
ru pertrakcij as, kad pakelti 
ginklą prieš Berlyną, kad tuo
jau, nieko nelaukiant panaikinti 
Vokietijoj demokratinę tvarką, 
panaikinti parlamentarizmą, pa
tiems atsisėsti ant sosto. Kahr’- 
as su tuo nesutiko, jis manė, 
kad priešininkus greičiau su4 
griausiąs, jei veiksiąs pamažėli, 
bet nuosakiai. Jis jau senai 
šiems dviems vyrams pareiškė,, 
kad jeigu! jie bandys kitaip veik; 
ti, negu jis nori, tai jis negal
vos ilgai, kad ir prieš savo idė
jinius sėbrus ginklą pavartoti.

Kaip jau pereitame laiške mi
nėjau, Hitleris su savo gink
luota šaika lapkričio 8 dieną, 
apsupę susirinkimą, kuriame 
posėdžiavo Kahras ir kiti Ba- 
varijos vyrai, ir tūkstančiai 
publikos, ir privertė tuos vyrus 
pareikšti, kad jie prisideda prie 
jo pakeltos “revoliucijos”.

Kahras puikiai numanė, kad 
jeigu jis prisidės prie jos — 
tuoj prasidės kraujuotos kovos 
pačiame Miuncheno mieste. Nes 
policija, ir tuo labiau kariuo
mene, ypač Augsburgo garni
zonas, toli gražu nėra palinkęs 
prie Hitlerio avantiūrų. Jeigu 
vis tiktai Bavarijoj tokio tipo 
revoliucionieriams butų pavykę 
įsigalėti, tai tuojau butų prasi
dėjusios kovos ant Bavarijos 
sienų. Visų pirma Tiuringija, 
Saksonija, Viutembergas — bu
tų visomis išgalėmis pasikėlę 
prieš Bavariją. Ir visa šiaurės 
Vokietija, ir visa kariuomenė 
nebūtų tylėjusi. Tuo labiau 
kad Hitleris šiaurės Vokietijos 
monarkistų tarpe visuomet bu
vo traktuojamas su pašaipa, o 
ir Ludendorfas ten jokio auto
riteto neturėjo. Vadinas, Hit
lerio-Ludendorfo diktatūra net 
Vokietijos dešiniųjų monarkišj 
tų patenkinti negalėjo. Be to, 
įvykus tokiai revoliucijai, reikė
jo tikėtis Prancūzų ir Lenkų 
intervencijos, su kuo dabar Vo
kietija kariauti nieku budu ne
gali. Ir kai Hitleris užklupo 
Kahrą susirinkime, Kahras tu
rėjo tiktai dvi galimybi: arba 
atvirai Hitleriui pasipriešinti— 
ir būti tuojau areštuotam, va
dinas bent kuriam laikui per
leisti visą valdžią jam ir leisti 
įvykti kraujingiausiam ar gaf 
net beprotingiausiam piliečių 
karui, arba kaip nors pasisteng
ti pasilikti laisvam, ir gelbėti, 
kas dar Vokietijoj galima išgel
bėti. Kahras pasirinko šią pas
kutinę išeitį — ir Hitlerį su 
Ludendorfu apgavo: posėdy su
tiko prie jų prisidėti, o ant ry
tojaus, atsisėdęs kazarmėj šiuos 
du vyru paskelbė tėvynės išda
vikais ir juos tuojau sunaikino.

Tokia yra faktinoji padėtis, 
kodėl, rodos, seni geri prieteliai 
taip smarkiai susipešė.

A t b a 1 s i ai.

Kiek Hitlerio “revoliucija” 
vėjavaikiškas sumanymas, mi
nėjau jau pereitame laiške. Šit 
dar poris karakteringų vaizde
liu-

Hitlerininkai, areštavę Miun
cheno biurgermeisterį ir kitus 
miesto tarybos narius veža ne
žinoma kryptimi į mišką. Bet 
jau gerokai pavažiavus jų vadas 
pasikelia ir pareiškia:

-—Mano ponai, aš turiu pra
nešti labai nemalonią naujieną. 
Musų sukilimas nepavyko; mes 
turime grįžti į miestą. Bet ka
dangi mes kariškoj uniformoj 
grįžti negalime, tai ar nebūtu
mėt ponai tiek malonus, mums 
savo rubus paskolinti?

Ir miesto galvos, kas ploščių, 
kas kelnes turėjo atiduoti Hit
lerio karžygiams, patys be kel
nių pėsti namo traukti.

Arba, pralaimėję mūšį kar

Revoliucijos Atbalsiai
Jau trys dienos, kaip gar

bingą Hitlerio-Ludendorfo re
voliuciją atšventėm. Ir tik vos 
dabar pradeda aikštėn lysti vi
sos revoliucijos paslaptys ir 
priežastys, bet įsisiūbavę jaus
mai toli gražu nėra palinkę ra
mintis. Kam neteko pergyvent 
Maskvos revoliucijos dienų, tas 
abelnai jokio supratimo neturi 
apie tą ūpą, kuriuo revoliucijos 
daromos, ir kuriuo jos abelnai 
yra galimas daiktas.

šiuo kart su vokiečiais atsi
tiko kažkas nepaprasto. žino
ma, svarbu ir tai, kad tarpusa
vy nebe juokais susipešė du 
analoginiu reakciniu lageriu. 
H itleris-Kahras, Lossovas-Lu- 
dendorfas juk tos pat giminės 
broliai, lygiai vienodai neapken
čia Berlyno ir parlamentariz
mo, lygiai mielu noru visus ci- 
cilikus ant pirmos šakos paka
bintų. Ir vis tiktai labai rim
tai pešas. Bet kur kas svar
biau, kad revoliucinis ūpas Ba
varijoj kilo kaip tiktai po revo
liucijai, kai revoliucijos karžy
giai pakampiais iš karo lauko 
išbėgiojo.

Kad suprasti Bavarijos revo
liucijos misteriją, tenka pa
žvelgti į šios kovos vadovus.

Tai nebuvo kokia idėjinė re
voliucija, bet tiktai asmeninė. 
Susirėmė dvi kartos: jaunieji 
avantiūristai ir seniai.

Kas liečia Ludendorfą, tai 
Čia ga! visai tik J sena rusų pa
tarle: gencral i durak — gene
rolas ir kvailys. Gal kovos lau
ke Ludendorfas ir yra didis 
strategas, gal jis yra net ge-( 
nialus, kaip kiti vokiečiai jį 
pravardžiuoja, karo vadas, bet 
politikoj — siekia ne toliau gim
nazistų išminties. Hitleris, aus- 
trijokas, žmogus karšto kraujo, 
nelyginant kaip Lietuvos darbo 
federacijos koks daktaras, ga
bus organizatorius ir dar ga
besnis demagogas, bet visų pir
ma isterikas ir neurastenikas, ir 
visai neturįs palinkimo nors 
kartą pagalvoti apie tai, ką jis 
daro. Italijoj padarė “revoliu
ciją” Mussolini, Ispanijoj Primo 
du Rivera, na, Vokietijoj turėjo 
padaryti — jis!

Apie Hitlerį su Ludendorfu 
spietėsi visokie demobilizuoti 
karininkai, kurie nesuspėjo sa
vo senosios galybės pamiršti;) 
gimnazistai-karštakošiai, ir 
šiaip pusberniai, . kurie nėra 
pratę galvoti.

Karštas gi, taip sakant, šak
ninis bavaras, kunu ir dūšia su
augęs su savo žeme, su ypatin
gu bavarų tautos budu. Kie-.’ 
tas, užsispyrėlis, atsargias, gud
rus, atkaklus, kaip tikras kalnų 
šalies sūnūs. Ir visų pirma — 
doras žmogus. Įsitikinęs mo- 
narkistas, mirtinas neprietelis 
socialistų, arba kaip jis sako, 
marksistų, bet jis tuo nesisle
pia, neveidmainiauja, ir niekam 
nesilenkia. Su jo nusistatymu 
ir dabar, ir dėl jo senosios dar
buotės Bavarijoj sunku butų 
sutikti, bet jo statumo ir kietu
mo negalima nepripažinti ir ne
gerbti. Jei jo priešingos parti
jos, vardinai kalbant, VokietiJ 
jos socialistai, turėtų tokių ryš
kių ir kietų asmenų, kaip Kah- 
ras, tai ir idėjos kova butų kur- 
kas reikšmingesnė ir vaisiais 
gausesnė. Tik deja, dabarti
niai Vokietijos socialistai savo 
darbais neparodo, kad jie turė
tų asmenų, kurie ištverme galė
tų susilyginti su Kahr’u. Vo
kietijos socialdemokratai turėjo 
žmonių — minią, bet dėl jos 
vadų išglebimo ir grynai vokišr 
ko sentimentalumo padėtį pri
vedė iki to, kad masės nebeži- 
no kas daryti, o vadai didžiuo
jas savo mergiška nekaltybe ir 
gražiais gestais gestikuliuoja 
buržuazijos priemenėse.

Kahras tą padėtį labai gerai 
suprato ir dar geriau naudojo, 
kad pamažėli, bet nuodugniai žygiai veža Bavarijos areštuo- Lapkričio 12 dieną.

tuosius ministerius atgal į 
Miuncheną. Kelias eina per 
mišką. Bevažiuojant automo
bilis pradėjo eiti lėčiau, ir kar
žygiai vienas po kito nušokinė- 
jo į krumus, palikę vienus mi
nisterius miške net be šoferio.

Tuo tarpu pačiame Miunche
ne — tęsiasi dar ir iki šiai die
nai Maskvos revoliucijos vaizdi 
dai. Hitlerininkai išlindo į gat
vę mitinguoti, kolioti Kahrą ir 
Bavarijos valdžią. Prie Hitle
rininkų oratorių tuojau prisidė
jo komunistai, kuriuos kolioji- 
mos dalykuose abelnai sunku 
perviršyti. Miuncheniečiai — 
žmonės karšti, tuo labiau, jei 
tenka pletkais gyventi. Ir ko 
tiktai nepri pasakojama apie 
valdžią, kokiais tiktai žodžiais 
Kahras nepravardžiuojama! Pa
sirodo policija ar kariuomenės} 
būrelis — tai prasideda toks, 
švilpimas, rėkimas, padūkę 
mas, kad tik ausis kimšk! Po
licija labai kantri, bet vis tiktai 
nebeiškentus joja į publiką ir 
vaišina guminiais bizūnais.

Ir tokia padėtis tęsias jau 
kelinta diena.

Hitleris vaizduojama, kaipo 
Vokietijos mučelninkas, kurį ap
gavo, kurį kankina. Ir jeigu 
pati “revoliucija” praėjo be jo
kio ūpo, tai dabar tas ūpas kaip 
tik prasideda, kaip tik auga.

Na, gatvė ir yra tam, kad upu 
gyventi. Bet kur kas liūdniau,* 
kad tokiuo gatvės upu gyvena 
ir Miuncheno vokiečių studen
tija. Pavyzdžiui, vakar, užva
kar universitete bitfvo didžiausi 
studentų mitingai. Ūpas visai 
toksai, kaip Maskvoj bolševikų 
perversmo dienomis. Kalbėti 
tegalėjo tiktai Hitlerio šalinin
kai. Kai tik priešingos pusės 
oratoriui prasižioja, tuoj j jo 
nosies kryptį pasikelia kumščiai, 
ir pasikelia toks gvoltas, kad 
tarytum čia butų ne vokiečių 
studentai ,o tiktai avynų gauja. 
Net rektorius, kuris į ginčus 
nesikišę, o tiktai kvietė laikytis 
tvarkos buvo iššvilptas ir ištu- 
liotas. Rezultate — studentai 
išvaikyta, o universitetas užda
rytas neapribotam laikui.

Bandė tame susirinkime kal
bėti vienas vienuolis, kurių 
Miuncheno universitete netrū
ksta. Bet jam vos tik prasi
žiojus, ir pasakius “Broliai vo
kiečiai” — pasikėlė trukšmas: 
“Jėzuitas! Laukan! žydbernisj 
Jėzuitas!”

Taip broliai ir nedavė dau
giau nieko pasakyti. Už tat po 
jo kalbėjęs Hitlerininkas buvk) 
sutiktas didžiausiu pasitenkini
mu. O jis pasakė:

“žinote, draugai, ką aš jums 
pasakysiu! Dar nesenai Jėzui
tų ordenas išrinko Kahrą savo 
garbės nariu!” — Publikos pasi
piktinimui nebuvo galo. Klyks
mai “šalin prakeiktus separa
tistus su jų Dunojaus sąjunga! 
šalin Kahras! šalin Bavarijos 
separatistai, kurie su prancūzų 
pagalba nori nuo Vokietijos at
siskirti, nori Vokietiją parduo
ti!” Susirinkimui kiek aptilus, 
kalbėtojas tęsė toliau:

“Bet ar jus žinote, kad per
eitą savaitę vienas žydas dova
nojo Kahrui septynius persų 
kilimus! O juk jis dar sako, 
kad jis su žydais, su marksis
tais kovosiąs!”...

Po šių kalbėtojo žodžių man 
pasidarė gėda ir už vokiečių 
studentiją, ir nejauku dėl jų 
ateities....Aš jaučiaus, tarytum
butau pakliuvęs į Kauno sina
gogų langų daužytojų tarpą. 
Pasiskubinau išeiti.

Tiktai vakare palei uždarytas 
universiteto duris grūdosi stu
dentų krūvos, o jų tarpe buvo 
uoliai platinami atsišaukimai. O 
tie atsišaukimai skelbė: “Di’au- 
gai! Ar jus norite Vokietijos 
išgelbėjimo? Ar jus norite žy
dų reakcijos su Kahru pryša- 
ky?”

Vargas Vokietijai, jei jau tb- 
kios rųšies karžygiai rūpinau 
jos gelbėjimu! '

Vis tiktai Kauno peckeliai pa
doresni: jie pasitenkina iškabas 
murzinę, bent apie Lietuvon 
gelbėjimą nešneka...

Miunchenas,

Po lenky letena
[“L. R.” koresp. iš Punsko] ' 
Punskas. — š. m. spalio mėn.

28 dieną įvyko nepaprastas ne
girdėtas atsitikimas. Mat tą 
dieną Punske buvo Šv. Simano 
ir Judo atlaidai. Buvo graži sau
lėta diena, ir į atlaidus iš apy
linkės susirinko keletas tūks
tančių žmonių. Tik prasidėjus 
pamokslui užtraukė į Punską 
daugiau pasienio policijos. Po1 
licija Smalėnų ir pasienio vie
tinė apstojo visus šventoriaus 
vartus ir nelankančius pamoks
lo, daugiausia jaunus vyrus, 
pradėjo suiminėti. Dar žmonės 
iš bažnyčios buvo neišėję, o ties 
“posterunku” iš visų pusių ap
supti buvo apie 100 suimtų vy
rų. Kaip tik žmonės metėsi ei
ti po pamokslo, ginkluoti karei
vių būriai sustojo prie vartų ir 
žmonių neleido, reikalaudami 
kiekvieno paso.' Neturint paso 
kiekvieną ar tai vyrą, ar mote
rį areštavo ir varė į bendrą areš
tuotųjų kuopą. Kilo dideliauį 
sias trukšmas. Ginkluoti karei
viai rėkauna, vaiko, bėgioja su 
atstatytais šautuvais. Kai kurie 
drįsę lįsti pro kareivius 
gavo kumščiu krūtinėn, žmo
nes, ypatingai moterys išsigan
dę bėgioja, aimanuoja; aištėje 
ties stovinčiais vežimais pasida
rė taipgi netvarka, kareiviai vy
rų, moterų ir merginų burius; 
suimdinėjo ir varė posterunkcj 
link.

Prasidėjo mišparai; nervin
gam įtempime tarp dūsavimų 
sukalbėta rąžančius ir atlikta į 
procesi j a. Procesi j os . , < laiku
ginkluotas kareivis su kepure 

ir su šautuvu pastojęs ant me
džių kyšo iš po šventoriaus mu
ro tarytum pasityčiodamas iš vi
sos procesijos. Po mišparų vėl 
tas pats gaudymas, tas pats pa
sų reikalavimas, tas pats žmo
nių varinėjimas, kaip ir po pa
mokslo. Suvarė didelę suimtų 
minią merginų, moterų, vyrų 
jaunų ir suagusių. Kiekvieną 
neturintį paso tempia į bendrą 
kuopą ir jokis pasiteisinimas 
negelbsti. Bet to dar neužteko. 
Ginkluoti kareiviai su šautu
vais įsiveržė į bažnyčią, į zok- 
ristiją, suvarė besimeldžiančias 
ten moteris, apžiurėjo ir iškrė
tė klausyklas, net amboniją. 
Sena bažnyčios tarnaitė Rožė 
Mažiukai tė šlavė zokristiją. 
Ginkluotas policininkas ten įsi
veržęs reikalavo jos išeiti. Ji 
rodydama į sašlavas sterblėje 
nesiskubino tai daryti, tuomet 
ją išsiuntė iš zokristijos, ir kaip 
ji pasilenkė pora kartų smarkiai 
kumščia gavo į pečius ir taip 
buvo išvaryta iš zokristijos.
* Ši laukinė pasų ieškojimo or
gija tęsėsi ligi vėlybo vakaro, 
šaltišiai paliudijo ir daugelį ne
turėjusių pasų išgelbėjo. Vaka
re sutemus prasidėjo kratos ir 
žmonių ieškojimai butuose. 
Krėsta ir žydai; ieškota dole
rių ir litų; ligi 10 valandos an
tradienio 29 spalio žydams ne
galima buvo atidaryti krautu
vės.

Antradienį dieną paaiškėjo 
gaudymo rezultatai. Tarp kitų 
suimta 7 moteris ir merginos iš 
anapus linijos ir išvaryta pės
čios į Suvalkus. Tik starostos 
butą išmintigo žmogaus, nes 
jam parodžius suimtąsias mo
teris liepęs jas varyti atgal ir 
leisti grįžti namo.

Kas buvo to trukšmo kaltinin
kai viešoje nuomonėje pradeda 
aiškėti. Buvęs tai vietoj |ko- 
mendantas Stanislovas Licho- 
niewicz (galičietis). Gyvento
jai net nelietuviai, be skirtumo 
tautos, žydai ir vietos lenkai 
vienu žodžiu smerkią pasibiau- 
rėjimu šitokį darbą.

zasy.**"1.. ....
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CHICAGOS
duoti visą paramą savo 
čiui.

tautie-

Kodėl mieste brangu 
pragyvenimas

Ūkininkai už savo produktus 
gauna labai mažą atlygini
mą. Kainas iškelia įvairus 
tarpininkai.

Jai? nuo senai yra žinoma, 
kad ūkininkai gauna už savo 
produktus mažą atlyginimą, 
kuomet tie patys produktai 
mieste būna stačiai neįperka
mi delei kainų augštUmo.

Imkime vaisius. Jų kainos 
Chicago j yra labai augštos, bet 
ūkininkai už juos gauna taip 
mažai, kad. neretai netik pats 
skinimo darbas neapsimoka, 
bet dar reikia primokėti prie 
jų atgabenimo miestan, 
tie 
darni kelis 
negu kad 
gauna, nors 
ri apmokėti 
bii ii’nna.

Pragyvenimo brangumo ko
miteto sekretorius Joseph 

liiislikicAvich šiomis dienomis 
surinko iš ūkininku ir sankro- c

vu paukščių kainas. Ir pasiro
dė, kad paukščiai mieste parsi- 
davinėja trys ir keturias sy
kius brangiau, negu kad gau-

atgabenimo miestan, ku‘r 
patys vaisiai būna pardub- 

kajtus brangiau, 
ūkininkas už juos 
p: ts ūkininkas tu 

už krepšius ir per-

na ukininkai.
is jo palyginimų 

(piima kaina rodo kiek ūkinin
kas gauna už svarą paukštie
nos, antra — kiek kainuoja ta 
pati paukštiena urmu (\vhole- 
sole) perkam, ir trečia 
kiek ji parsidavinčja 
nėms sankrovose):

po
žmo-

išlos 1 te 2(1-21 c—35c. 
šči u ka i— 10c—19-20c. — 
35c.- 10c.
ui gaidžiai—7c—1 l-20c.

Antys
Žąsys — 12c—19c—28c.
Kalak u ta i —20c—35ė—46c.

šios kelios skaitlines aiškiai 
parodo, kodėl chicagiečiai taip 
brangiai moka už maistą, kuo
met ūkininkai neįstengia išsi* 
versti ir, paskendę skolose, tu
ri mesti savo ūkius, arba ne
tekti jų dėl neįstengimo apmo

tais kaltininkais 
perk Upe iai, kurie 

ir
yra įvairus
Imu ieškodami didelio pelno,

K. Požėla ritasi su milžinu len
ku Leon Paplowski.

Kistynės įvyksta gruodžio 10 
d. School Hali Svet. 18 ir Hono- 
re galviu.

priešai tai dienai bus kas nors 
iš lietuvių, bet kada prieita prie 
rimtu derybų, tai susikalbėti su 
jais nėra galima.

P. A. Poška, žinomas 
įlinkas nuo Bridgeporto 
ša, kad Chicagon ‘ atvyksta 
Hackendsmith (lietuvis) iš 
NtnvYorko irgi norįs pamėginti

vaisti- 
prane-

K. Požėla ristynėms su len
ku sutrauks daugybę publikos. 
Todėl Lietuviai turės apsirūpinti 
su biletais iš kalno.

Lietuvių Rateliuose
“Birutė” ir “Sylvia”

tokrates, tik gaila, kad joms 
mažai yra veikimo.

Dirigentas p. A. Olis pasiro
dė pirmu kartu ir jis buvo labai 
geras. Jojo orkestras, suside
dantis iš 18 muzikantų, klausė 
kiekvieno pamojimo. Jis pats 
Žinojo muziką nuo A iki Z. 
Choras atsakė jo kiekvienam 
reikalavimui, ir jisai sugebėjo 
iš choro išgauti paltį ifruzikos 
branduolį. Solistams jisai, lai
kė orkestrą taip, kad publika 
juos galėtų girdėti. Apart to, ji
sai yra stilingas dirigentas — 
juo tiesiog reikia gerutis.

Nors labai lijo, tečiaus su virš 
600 muzikus mylėtojų suėjo 
birUtieČių pasiklausyti ir jų 
darbą apvertinti. Tas parodo, 
kad chicagiečiai gerus perstaty
mus mėgsta. —Ten Buvęs.

Dr. A. Davidonis pradeda iš
lėto, bet pilnai savimi pasitikįs, 
žinąs apie ką turi kalbėti, ir 
matai, kad prisirengęs.

Turinio, kaip paprastai, ne
kartosiu, nes tai perdaug užim
tų vietos laikraštyje. Gi mano 
tikslas ne turinį perduoti visuo
menei, bet įspūdį ir susidomė
jimą klausytojų. Turinį gi pa
mokos pats gerb. lektorius gal 
perduos šio laikraščio skiltyse.

Bet štai ką noriu pasakyti: 
Duokite mums, duokite visuo
menei — visuose kampuose ir 
kampeliuose lietvių apgyven
tuose — panašio turinio paskai
tų, kaip kad yra teikiama Ray 
mond Chapėly. Mes patys ma
tysime savo klaidas, ir patys 
jas noriai be keršto be širdgė
los taisysime iki neprieisime 
prie tikro žmoniškumo. Ne visi

KOSULYS

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

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

Kaina 30c.

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

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

I

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1NIMENTAS

Naudojamės nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite l>onką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką aptiekosc,
F. AD. RICHTER & CO.

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

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

j

i

(Lapkričio 29 d., kaip jau 
'‘Naujienų” skaitytojams buvau 
minėjęs, turėjo pasirodyti sce
noje kombinacija iš dviejų pa
nelių — “Birutės” ir “Sylvi- 
ios“. Kadangi tas įvyko aky- 
vaizdoje 600 su viršum žmonių, 
lai aš nors trumpai aprašysiu 
apie panelės “Sylvijos“ apvai
nikavimą.

į “Sylvią“ ‘'Birute” moderni
zavo, o kadangi abidvi scenos 
ir pirmo ir antro akto vaizdiną 
sienapiutę, tai ir atrodė visai 
'ietuviškas reginys. Vaidinime 

I didžiausią rolę užima kaimie
čiai, kurie daug dainuoja. Čia tai 
birutiečiai ir pasirodė gerais 
lošėjais ir tikrai sąžiningai iš
lavintais dainininkais. Jie taip 
liuosai, sutartinai puikiai ak
centuodami dainavo, kad klau
sant jų atrodė, kad “Sylvijos’’ 
muzika yra per lengva . Nors 

Į ji visutr gerai išpildė, bet žiedu 
bendro choro buvo daina “Eime 
mes pailsėti”. Čia dirigentas 
paleido savo orkestrą ir chorą 

Porto ir kuomet jie visi baigė 
m t aukštosios G, tai publika 
tapo užžavėta ir 
tais apdovanojo 
daugiau dainavimo
nų choras ir nors jos buvo pri
verstos pakartoti “Katiną”, te- 
čiaus jų geriausias numeris bu
vo “Gal regėjo mieląjį bernelį”. 
Daina gerai suharmonizuota ir 
ypatingai altų sekcija apdova
nota gražiais 4onais, ir jos žavū- 
jančiai išpildė savo užduotį.. 
Dailiai buvo pritaikytos švie
sos; tikras mėnuo atrodė vaka
rinėj scenoj.

“Birutė” davė progos pasiro
dyti visiems mylėtojams išsky-

Dešimta Mokslo Draugą 
paskaita

Dr. A. Davidonis papasakojo 
daug įdomių dalykų apie me
dicinos mokslo reikšmę žmo
nijos gyvenime.

Dar prieš dešimtą valandą 
žmonės pradėjo rinktis, ir 
10:30 vai. jau buvo gana dido
kas būrys.

Štai trupučiuką palaukus p. 
Kl. Jurgelionis atidaro ir trum
pa įžanga paaiškina temą šios 
pamokos.

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

(Tąsa ant 6-to pusi.)
W. F. SEVERĄ CO.

1 CEDAR RAPIDS, IOWA

Terpetinas
Sustabdo Krupą!

Naujas Terpentino Išradimas prašalina Neuralgiją,
Reumatizmą, Krupą, šaltį, Gerklės Skaudėjimą.

Kuomet tas baisus krupas prade
da tave smaugti, nelauk ilgai. Nes 
tas gali būti labai pavojinga tau ir 
tavo kūdikiui — jis tuojaus paleng
vins tau, 
puoti.

galėsi daug lengvinus kvė-

Naujas 
sytas su 
vaistais, kurie tuojaus palengvins pa
sitikinus skaudamų vietų.

Turpo išradimas yra sutai- 
visais Turpetine gydančiais

aplodismen- 
juos. Daug 
Imi mergi

Čepienę, kuriuodu ir pirma 
mums jau teko matyti. Jie vai
dino ir dainavo gerai. “Sylvi
jos” rolę vaidino ir dainavo 
p. Z. Krasauckiene. Ji pirmą 
kartą buvo ant scenos ir žino
ma, nekaip tesijautė. 
gerą balsą, tik reikia

Ji turi 
lavinti 

vidinimo. .Ii stambių klaidų bet 
gi niekur nepadarė. Poetas (p. 
1. Augustinavičius) gerai vai
dino; kiek silpniau išėjo jo dai
navimas. Neblogas buvo ir 
kunigaikštis (Al. Micevičius). 
P-lės V. Svetlautskaitė ir S. Ju
škaitė bir o labai gražios aris-

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

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

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

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

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORD1ON MFG. CO.

Petroinilli & Piatanesi Bros., Sav.
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
ternos armoni
kų, pianų _ ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

5 metai ga- 
Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, 111.

musų instrumentus, 
rantijos.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatonris. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St.. Chicago, III.

NORTH
GERMAN 

LLOYD 
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
New York-Bremen

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS” 

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

North Gennan Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

Ai

Ix‘on PaploAvski yra 210 S va

žėlą ristis Amerikos stiliumi.

Klausimas, kas laimės? ši ži
nia žaibo greitumu prasiplatino 

tariasi

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

. .. . , . , , .... I privatiškų gydymui kambariųTurpo greitai sustabdo skaudėjimą
gerklei, reumatizmų, brojichitis ir ne- čia atėję gauna 
uralgijos. Palengvina kojų skaudėji- geriausį Ameriko- 
iną, pleurisy, lumbago ir išsisukimus nišką b ’^rsepe- 
nedegina ir nepuslčja. ji^ką b. -4 JE7dy-

• Nelauk ilgai su krupu. — Eik tuo- DidilU skai- 
jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo čius žmoli^ Jįjy- 
savo aptiekoriaus. Nebūk be Tur- domų kasdteii per 
pentine Ointment savo namuose. P.r> Koss»

Turpo turi savyje Menthol ir Cam- gerjausį medikalį 
phor, — kaina 35c. ir 70c. dėžute. | patarnavimą že

miausia kaina. To %
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sere^c^s ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams .į* 

Dr. J. Jakubauskas 
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisų iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel, Boulevard 4774. Nedėliomš 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas:. 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

d

GYDOME SERGANČIUS

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

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

Pasižiūrėkime j vidų savo orgatjumo

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halstcd Street 

(kampas 47 gatvės

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

iSLzlJB

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

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

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

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

Kalbame lietuviškai

Ofiso Telefonas D R H A RROAD Buto TelefonasCentral 4104 -UIU Al. Zk. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

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

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

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

na po $1.00
8) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS, Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kai-'
poko pieštais: paveikslais. Kaina $1.00. ,
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio? šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varpas. Tekstą parakė yaišgantas. 
Kaina $2.00

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

Smulkesnis tų knygų aprašymas; telpa DIRVŲJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu,adresu;

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

TEISINGAS GYDYMAS.
Į Jeifru mčneaius Ir navaites Rydėties 

kių pasekmių, Šiandien dar turime 
ti tų puikų pasiūlymą, pagamintą 
ELĘCTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 186 South Wabasb 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujauslui 

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

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose uisi- 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kaulose? šaius, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus ? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatios 
pavargęs, tounervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra kraujas. 

t

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turit* 
galvos sukimą, ar pametėte energiją 
ambiciją? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tanki»! 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra teminu nor
mai io laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti sv 
noru, L ___
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrątinl. 
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis

Electro-Medical Doctors
Po vadovystę Dr. R, G ]

136 Wabash Avė....
Valandos nuc 9 ryto iki 6 

doj ir subatoj iki 8 vakare 
9 v*L ryto iki 1 vai. po

be 
priim- 

per

nuolat po num. 186 South Wabasb

lo-

ateikite ir gaukite tikrą ištyrimą-

McCarthy
Chicago

vakaro. Šerti- 
Nedėlioję nuo

KOJŲ TROBELIAIl
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Nemo

Jei prisiųskit
mumH savo vardą, adresą 
88, Mes pasiųsime.

Ii

J NO. $33
svą

Liesinimo* num.888, tik
rai piguti. Turi žemą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirto* ivieaiai
rausvos ar baltos
džiai materijos; dy

24 iki 86 ; atsieini tik $3. 
krautuvėj nėra

,-54 Hykjfcnie-Faahion Institute
120 t. 16th bt., New York (Dcpt. S.)
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licitiviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

mes turime progos sistematiš- 
kai, be pertraukos lankyti mo
kyklą ir įgyti tas taip svarbias 
musų gyvenimui žinias.

Bet mes beveik visi, be skir
tumo, galime šventadieniais po 
dvi ar tris valandas susirinkti 
krūvon, paskirton vieton, ir pa
simokyti nuo Mokslo Draugų 
teikiamų pamokų, kurios tei
kia reikalingiausių žinių.

Dr. A. Davidonio pamoka su
teikė, ir nuAviete įimins. netik 
budus ir priemones, kurių lai
kydamiesi tapsime sveikesni, 
energingesni, pajėgianti sun
kiausias klintis gyvenimo per
galėti, bet ir išaiškino meilę ar
timo: atsidavimą, pasišventimą 
žmonijos labui.

Daug daug praranda tie, ku
rie pa miršta arba neranda laiko 
į Mokslo Draugų paskaitas atsi
lankyti.

Sekantį nedėldienį, gruodžio 
9-tą dieną, 1030 valandą ryto, 
Raymond Chapely, laikys pas-

inoj Didis mokslininkas Pašte- 
uris, jo gyvenimas ir jo darbai.

Nedovanotina tam, kas pa
mirš arba- neras laiko atsilan

Amžiną atilsį
JURGIS1 BUTKUS

po sunkios ligos atsiskyrė 
šiuo pasauliu Gruodžio 2 d. šių 
metų. Paliko didžiam nubudime 
materis Marijoną Butkienė sū
nūs Domininkas 6 metų ir Lie
tuvoje 3 sūnus ir viena duktė.

Velionis turėjo amžiaus apie 
50 metų. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Šiaulių ap., Vaigu
vos parap., Kilonių kaim-o, pri
klausė prie draugijų L. T. Vė
liava Am. No. 1 ir Vienybė Bro
lių Lietuvos No. 1.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 5 
d., iš namų 3636 S. Union Avė., 
i šv. Jurgio bažnyčią apie 8 v. 
Laidotuvėms tarnauja grabo- 
rius A. Masalskis. UžkvieČiam 
visus gimines ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse. Nuliudus

Marijona Butkienė.

SU

p.

Kostantas Cichonauskas, 
4644 So. Hermitage Avė.

NIKODIMAS 
CICHONAUSKAS

Laidotuvėms patarnauja 
Eudeikis.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Mirė šiandien, gruodžio 3, 1923, 
7:30 v. ryto. Paliko nubudime 
moterį Oną ir du vaikučiu: Sta
nislovą, 9 metų ir Oną 5 metų, 
Broli Kostantą ir tėvelius Lie
tuvoj, 44 metų amžiaus. Paėjo 
Kauno rėd., Ažerėnų apskr., 
Krūčių kaimo. I^aiilotuvės bus 
ketverge, gruodžio 6, 8 vai. ry
to, į šv. Kryžiaus bažnyčią, o 
iš bažnyčios j Šv. Kazimiero ka
pines.

Perlinės Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

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

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

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

CHICAGO, ILLINOIS

Jaunuomenes Lygos 1-ma kuo
pa surengė draugišką vakarėlį 
Mildos svetainėje. Nors vakaras 
visai mažai tebuvo garsinamas, 
bet visgi svečių, apart lygiečių, I 
susirinko nemažas būrelis ir vi- 

be-
ir angliš-

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI
ROSELAND. — Lietuvių Scenos 

Mylėtojų Ratelio susirinkimas bus 
šiandie, gruodžio 4, 8 v. vak. Strumi
los svet. Visi nariai kviečiami susi
rinkti laiku. — Komitetas.

kyli paklausyti pamokos, nes 
ta lekcija suteiks daug reika
lingiausių pamatinių žinių, be- 
kurių žinojimo musų gyveni
mas negali tvarkytis taip, kaip 
jis turėtų būti tvarkomas.

Todėl visi privalome atsilan-įsi linksmai laiką praleido 
kyti ir kitus paraginti, kad me- šokdami lietuviškus 
tęs viską ateitų pamokos pasi- ĮkuS šokius prie puikios ir sma- 
klausyti. gios muzikos. Vakarėlis susi-

Kviečia Dr. A. L. Graičunas.Įdėjo iš šokių, vakarienės ir 
trumpo programėlio. Tarp kit
ko, laike vakarienės panelė Al
dona Grušiutč sugriežė solo pia
nu ir smuiku keletą gabalėlių, 
kas svečiams labai patiko ir ap
lodismentais iššaukė atkartoti. 
Po vakarienei irgi šokiai dar 
tęsėsi iki 1-mos valandos.

geistina, lca<i 1^. S. .T. 
Lyga, kaipo jaunuomenės orga
nizacija, taukiaus parengtų pa
našių vakarėlių. —įLatatapkis.

Iš visų kampu
“Kardas“, laisvamanių žur

nalas, po Naujų Metų bus padi
dintas; kaina bus du doleriai.
tus, tas gaus da už vieną dole-

Teodoras J. Kučinskas, “Kar
do“ vedėjas, sako: “per dieną 
gaunu nuo 15 iki 20 laiškų, su 
prenumeratom, kurie užrašinė
ja savo draugams kaipo Kris- 
mus prezentą“.

Jis sako: “Ar nobirių gerai 
‘Kardą’ padaryti savaitraščiu?’’

Nuo 1 dienos gruodžio, Auš
ros knygynas, 3210 So. Hals
ted St. atpigino kai kurias kny
gas. Knygos yra mokslines: 
rankvedžiai mokykloms ir viso
kios istorijos, daugumoje iš 
Lietuvos, Lalio pilnas žodynas, 
kurio kaina buvo $10.00, dabar 
tik $7.00. P-as Mickevičius, ma- 
nedžeris Aušros knygyno sako, 
kad dabar jau gali kiekvienas 
įsigyti gerų knygų su mažai pi
nigų. Nupiginimas pasibaigs su j 
1 diena sausio, 1924 m. !

p. Stankus, Vecera ir jųjų 
draugė iš Aurora, III. atvažiavo 
automobiliu apžiūrėti Aušros 

I knygyną. Jie girdėjo, kad Auš
ros knygynas jau “bankrut”.

ir tam panašiai.. .
.Jie yra šėrininkai, lodei jiems 

! parupo. Atsirado daugelis “kny- 
< gynų“, kurie perka iš Aušros 
i knygyno po kelias knygeles ir 
įgarsina, jog jie parduoda “be- 
! low cost”. Vienas “galvočius“, 
j kuo ne patruko beskelbdamas 
j Aušros knygyno bankrutą. Visi 
! spardosi prieš galą 
j šėrininkai apžiūrėję Aušros

paskelbė 
Amžiną 
sušuko: 
tai su-

nespč.jo paskeU>ta*‘
I

P-as Jurgelionis 
obalsį: Savas pas savą, 
atilsį “Telegramas” 
“Tautininkai pirmiau 
galvojo, tik 
— jis mirė.

Komun,is>hilt vyklaiii apkurto, 
nes jų principas yra remti tik 
stambius kapitalistus, o mažus 
buržujukus, nors ir lietuviškus 
biznieriais, kurie ne vieną plu
tą jiems yra numetę, bankru- 
tyt. Bet kai jiems pavalgius, 
jų košernose valgyklose prasi
dėjo jų folvarke revoliucija, tai 
jie jau nepaiso netik savo prin
cipų, il>et ir Lenino tezių. .Žiū
rėk, jau ir traukia, visas jų tu
zinas “redaktorių“ pas Leppą 
ar Jucių ant Bridgeporto. Ten 
pavalgius, revoliucijos nebus 
pas juos; lai ji degina ar žudo 
ką kitą, o ne bolševiką.

Bravo, vyrai, senai taip rei
kėjo padaryti!

Kuomet apsivedė p. Uktveris 
su Valerija Strazdauskaite tuoj 
pasipylė visokios kalbos. Esą 
jis neturi išsiskyrimo; neturi 
šio, neturi to ir t. p. Telefonai 
iš visų kampų, laiškai, tik 
“Telegramo” truko — jį dabar 
naudoja danguje.

Vienos — netikėjo Bubnio 
paskelbimui; kitos, turbut, no
rėjo jį pavogt nuo Valerijos; 
paskutinės jam siuntė geriau
sius linkėjimus, o daufgybė. vi
sai nusiminė.

Nenu^imlnkjite inergužėlės, 
nes dar Bubnis liko. p. Uktve
ris visas paveda Bubnio apie- 
kon. Jis yra srnart, šiaučiaus 
sunv/s, tik padrąsint jį reikia..

—Bubnis.'

Iš Lietuviu Socialisti 
nes Jaunuomenės Ly 
gos draugiško vaka 

rėlio.

S. L. A. 36 kp. Turės savo metinį 
vakarą nedėlioj gruodžio 9 d., M. Mel
dažio svet., 2224 W. 23rd PI. Pradžia 
7:30. Dramatiškas ratelis vaidins 
įdomų veikalą Užburtus Turtus; po 
perstatymo linksmas balius prie ge
ros muzikos. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticijos “Už- 
burti turtai bus trečiadienį, gruodžio 
5, 7:30 v. v. Meldažio salėj. Visi da
lyviai susirinkite laiku.

— Režisorius.

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

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

RENDON ofisas, S. W. kampas 
Halsted ir 31 gatvės. Naujas moder
niškas namas, tinkami dėl daktarų, 
advokatų, real estate arba kitų ofisų. 
Pigi renda.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuve

PADĖKOS ŽODŽIAI.

VYRŲ
REIKALINGAS patyręs 

Gordon ir Cylinder “feede- 
r’is”, apsipažinęs su Gordo- 
no užsitaisymu. Unijinė al
ga ir darbo valandos.

Kreipkimės po 5 vai. vaka
rais.

PARDAVIMUI kriaučių Shapa, kur 
visados biznis gerai yra daromas. 
Siuvama vyriškas drapanas ir taiso
ma senas. Geram kriaučiui gera vie
ta. Savininkas zvažiuoja Lietuvon.

Atsišaukite
832 W. 33 St.

“Į Tėvynę”
Tai naujas p. A. Aleksio kū

rinys, dviejų aktų melodrama, 
statyta prieitą sekmadieni Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Vaidino 
ją paties autoiiaus atsigabenti 
iš Springfk'tdo artistai-mėgčjbi 
(be p. Balsio, vietinio). Pro
gramų nebuvo — bent neteko 
matyti — todėl nei vaidintojų 
vardai nežinomi. Bet tai nei ne
svarbu. Bendrai paėmus jie 
visi buvo tolygiai geresni,, toly
giai menkesni — visi tik mė
gėjai. Neblogai, bent vietomis, 
vaidino plėšikas girtuoklis save 
monologą, tik tas monologas 

Ibuvo ])crnelyg ilgas, užėmęs; 
ištisą pusvalandį laiko, beto ir 
silly, kaip ir visa melodramos 
fabula. Choras neblogas, gir
tuoklių kvartetas taipjau galė
jo publiką patenkinti, lygiai 
kaip ir p. Balsio' ir “Angelės” 
duetas. Gera buvo šokėja. Or
kestras menkutis, silpnas. Kai 
dėl pačios p. Aleksio muzikos, 
man atrodo, kad ji — taip sau; 
dažnai bombastiški pasimoji- 
mai, pretencingumai, bet išviso 
pusėtinai tuščia.

Žmonių buvo kupina salė.. |
—V—tis.

I Trūksta mums žodžių, krūti
nėj ištarti ir padekavoti gimi
nėms, draugams ir visiems pa
žystamiems katrie taip skait
lingai susirinko ir dalyvavo mu
sų numylėtos dukrelės Genoe- 
fos Staškevičaitės laidotuvėse. 
Nors mes stengėmesi kiek galė
dami padekavoti asmeniškai, 
bet dėl tokio skaitlingo susirin- 

[kimo giminių, draugų ir pažys
tamų, tai gal ir nepamatėm ar
ba ir nesuspėjom. Taigi dabar, j 
viešai, per laikraštį, mes tėvai, 
brolis Kleofas ir sesrįs Valerija 
ir Teodora tariame širdingai 
ačių. Taipgi padėkavojam ir 
graboriui I. J. Zolpiui už taip 
nuoširdų ir mandagų patarnavi
mą. Dar kartą visiems širdin
gai ačiū.

Pasilieka nubudę
Brolis Kleofas, seseris Vale
rija ir Teddora ir tėvai 
Juozapas ir Juzefą Staš
kevičiai.
4430 So. Honore St., 

Chicago, III.

BARBERNe
ANT

RENDOS.
Atsišaukite

6813 So. Western Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU neųiažo kambario dėl 

vieno vaikino, be valgio, prie mažos 
šeimynos, mylėčia gauti ant North 
Sides, netoli Milwaukee Avė. Už 
kambarį mokėsiu gerai. Meldžiu grei
tai pranešti per laišką.

1739 So. Halsted St.
Box 386,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440
PRANEŠIMAS moterims ir mer

ginoms, kad aš esu patyrusi rūbų siu
vėja, Siuvu moterų ir merginų dre
ses. Vėliausios mados ir už pigią 
kainą. Kam reikia pasiūti, kreipkitės 
pas mane, patarnausiu kuogeriausiai.

Z. KUNGIS,
335 Root St., pirmos lubos užpakalis

JIESKO DARBO

Pranešimai
Kas, k.t, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIKN tamsta Rali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda; 
tnas kas savaitė po dolerį-kita, 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., Melda
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 
nrie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Pirmyn Mišrus Choro dainų prakti
kas atsibus utaminko vakare gruo
džio 4 d., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 8 vai. vak. Visi dainininkai bu
kit laiku. Komitetas.

S. L. A. 109tos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas jvyks penktadienį, 
gruodžio 7 d., j Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., lygiai 7:30 vai. vak. Bus 
rinkimas kuopos Valdybos ir kandi
datų j Pildomąją Tarybą. Visi na
riai būtinai privalo atsilankyti ir lai
ku. — Valdyba.

CICERO. — Lietuviu Improvement 
Club priešmetinis susirinkimas bus 
trečiadieni, gruodžio 5 d., 7:30 v. v. 
VI. Lukštos svet. 15 St. ir 49 Avė. 
Namų savininkai ateikite visi. Svar
bus reikalai pagerinimui miesteliu, 
taipjau bus renkama valdyba 1924 
metams.

— Kliubo Korespondentas.

Jaunuolių Orkesros nariai bukite 
visi ant praktikos seredos vakare, 7 
vai. vak., Gruodžio-Dec. 5 Mark 
White Sųuare svet. prie Halsted ir 
29tos gatvės. Nes turime prisireng
ti koncertui, kuris įvyks Gruodžio 15, 
Mildos svet. Eugenija Grušaitė, rašt.

šeštadienį, gruodžio 1-mą 
dieną, Lietuvių Socialistinės

Cicęro. — Lietuvių Kooperacijos 
valgomųjų daiktų bendrovės visuoti
nas šėrininkų priešmetinis susirinki
mas įvyks, panedėlį, gruodžio 10 d., 
1923 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Liuo- 
sybės svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Visi šėrininkai, neatbūtinai atsi
lankykite, nes turime daug svarbių 
dalykų nutarti kas link padarimu tik
ru šėru, ir bus renkama nauja admi
nistracija ateinantiems 1924 me
tams.

Nut. rašt. W. Strumila, 
1836 Sol 50th Ava., Cicere, III.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

Chicago. 
Klauskit Page.

PARDAVIMUI delicatesan krau
tuvė; gerai išdirbta vieta; lysas dėl 
4 metų ir gazinis pečius; už pirmą pa
siūlymą parduosiu. Priežastis — iš
važiavimas į Europą.

Atsišaukite
4753 So. Honore St. 
Tel. Lafayette 2884

MOTERIMS
Tarpe gerų ir pigių valgių' kurie 

yra prirengiami su Jelke’s 
Butterine, bus žingeidu 
šeimininkei žinoti.

POPOVERS
1 puodukas miltų, U

Good Luck 
kiekvienai

NAUJAS Lietuvos meisteris par
važiavo iš Lietuvos

J ieško darbo. Aš esu patyręs bu- 
davojime namų ir taisyme senų 
Malevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus.

Pašaukite John Miške
4145 So. Maplevvood Avė. Chicago.

REIKALINGAS pagelbinin- 
kas džianitoriaus, turi būti ne
vedęs, darbas visada valgis, guo
lis ir gera užmokestis.

W. PETROŠIUS,
1832 N. Humboldt BĮ.

PARDAVIMUI restauranas. 
Parduosiu labai pigiai vyrui ar 
moterei kurie nori gero restau- 
rano, nes apleidžiu miestą.

629 Randolph St.

NAMAI-ZEME
REIKIA —

Patyrusio bučerio, gera alga, 
nuolat darbas.

Atsišaukite
717 Maxwell St.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

REIKIA —
VYRŲ DARBUI Į

PIRTJ.
Atsišaukite

1115 So. Paulina St.

PARDAVIMUI. — 3542 So. Fran
cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, console akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas, 
pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo
jau, $2,500 pinigais, kaina $10,250. 
Savininkas.

Wentworth 5510
REIKALINGAS virėjas; turi 

būti patyręs; gaminama lietu
viški valgiai. Geras mokestis, 
darbas nuolatinis.

4630 So. Ashland Avė.

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marąuette Parku, 

6932 So. Rockwell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo
tą ir cash greitai parduosiu

L. Butkcvicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

RAKANDAI

arbatinio 
I šaukštuko druskos, 2 kiaušinius, % 
puoduko miltų, % arbatinio šaukštu
ko Jelke Good Luck Margarine. Su
maišyk miltus ir druską. Dadėk ski- 
stimo į išplaktus kiaušinius, sumaišy- 
kit viską gerai ir supilkit j karštą 
keptuvą. Kepkit 35 minutas karšta
me pečiuje.

SPICED GINGER DUONA
U puodukas cukraus, U puodukas 

malasų, % puoduko ištirpinto Jelke 
Good Luck Margarino, puoduko 
rūgusio pieno, 1 arbatinis šaukštukas 
sodos, % arbatinio šaukštuko cina
mono, % arbatinio šaukštuko nut- 
meg, Vi arbatinio šaukštuko druskos, 
1 kiaušinis, 1 puodukas miltų. Su- 
maišykit cukrų, kiaušinius, malasą, 
Jelke Good Luck Margaxiną ir rug- 
štą pieną. Supilkit sodą, druską, 
spices, miltus ii- sumaišykit. Supilkit 
i keptuvą išteptą su Jelke Good Luck 
margarinu. Kepkite apei 20 minu- 
tas.

REIKIA DARBININKU

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vėl 
vet karpetą, pastatomą Rampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegame 
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.

FARMA mainysiu Wisconsino 
valstijoj netoli nuo Chicagos $7.00 
tikietas. Su gyvuliais ir mašinoms, 
ir yra viena mylia nuo miesto ir 
prie kelio; mūriniai budinkai; gera 
žemė.

2502 W. 69 St. Republic 5705

PARDAVIMUI per savininką 3 
augštų moderniškas mūrinis namas, 
ant kampo. Yra 2 krautuvės ir 4 
flatai, taipgi 2 augštų mūrinis gara- 
džius, mainysiu i pirmos klesos bu- 
černę arba grosernę. Einu lauk iš 
biznio.

5136 So. Halsted St.
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
popierų, gera algą.

Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

PARDAVIMUI 7 kambarių 
gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, Įtam
pos, vietrola ir tt. Parduosiu da
limis. 1630 Humboldt Blvd.

REIKIA plaukų] dabintojos : 
beauty šhop, nuolat arba extra 
darbas, gera alga.

NANCY BEAUTY SHOP, 
1827 So. Halsted St.
Te?l. Roosevelt 8951

PARDAVIMUI

Ar jus žinote, kad
Valdžios ekspertai surado, kad vi

dutiniai 80 dienų kiekvieną metą yra 
pamesta iš priežasties ligų 42,000,000 
vyrų ir moterų dirbančių įvairius dar
bus Suvienytose Valstijose. Biskį 
mažiau kaip milijonas metų yra nu
metama ant niek S. V. kasmet dėl 
kytis įsikabinęs. Arba jus žinote, kad 
Helmar turkiški cigaretai užganėdi
na rūkytojus per 15 metų ir kad 
Helmar yra tie cigaretai kurie visuo
met užganėdins jus.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Gera mokestis. Atsišaukite:

Republic Waste Paper Co.
1039 W. Congress St.

Netoli Morgan

PARDAVIMUI pirmos klesos gro
sernė ir visokių smulkmenų krautu; 
vė Vėliausios mados visi įrenginiai 
du ice-baksiai, dviejos svarstykles 
(scales) mėsai piaustyti mašina, re- 
gisteris ir tt. taipgi labai daug “sta- 
ko”. Turi būt parduota greit, nes 
aš apleidžiu miestą. Atsišaukite 
greitai. 928 W. 33 Str.

Parduodu, Mainau ir Parku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rūšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku

J. NAMON 
REAL ESTATE,

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Western Avė., Chicago, III.
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REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VYRAS SU KARU.
ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Juo

zapo, Jono ir Julijono Šmitų. Į žmones | Calumet City ir Fordo 
Malonėkite atsišaukti, būt ma
lonu susižinoti arba ir pasima
tyti broliškai, p. Smitas, 2323 
S. Leavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio James 
Jokubauskas. Paeiria nuo Šiaulių 
apie 15 metų atgah gyveno Wauke- 
gan, III. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas jį pažįsta meldžiu pra
nešti; pirmas kas praneš duosiu 
$10 dovanų.

Elena Jokubauskaitė 
2322 So. Oakley. Avė. Chicago, III.

JIEŠKAU Barboros Kasputaitės- 
Rasimienės, Darbėnų valsč., Šleveitų 
kaimo. Ji gyveno West Pullman, III. 
Meldžiu, busiu labai dėkingas, 
pranešti, buriu labai dėgingas.

T. MICKUS, 
1187 W. Washington St., Chicago, III.

IEŠKAU Amerikoj savo dėdės 
Franciškaus Račkausko, apie 60 me
tų amžiaus. Amerikon iškeliavo dau
giau kaip dvidešimts metų atgal ir 
kiek žinau prieš karą gyveno San 
Francisco, Cal. Jei kas jį žinotų, 
meldžiu labai pranešti man adresu: 
K. Rimkevičaite, Liet. Prekybos ir 
Pramonės Bankas, Kaunas, Lithuania.

APSIVEDIMAI,

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį nuvežant

naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininką dirbs. Pasimatykit 
su

. MANAGER 
ClTHUANIAN DEPARTMENT,J • • .*/. ’• / • ,

116 S-ą. Michigan Avė.,
\ Room 1408

Bilė dieną 11 valandą ryto 
arba nąo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare. v
---- ......................... ............................... ------ ————

REIKIA PARDAVĖJŲ

Real Estate katrie apsigyvenę 
nemažiau 3 metų Chicagoj; turi turėt 
savo automobilių, čia yra proga daug 
pinigų padaryt gabiam vyrui ant ko- 
mišino. Duodu geriausias išlygas, 
kad nei vienas Real Estate Chicagoj 
to neduoda. Kostumerių pas mane ne
reikia jieŠkoti, turiu užtektinai; tik 
reikia dirpt. Gal būt iš jūsų katrie 
girdėjot apie mane kokį biznį dariau 
praėjusius 2 metus; taip pat ir jums 
parodysiu kaip daryt biznį. Turi būt 
žmogus teisingas ir mylėt tą darbą. 
Kreipkitės ypatiškai nuo 9 ryto.

2418 W. Marąuette Rd.,

BARGENAS
Pardavimui lotas 80x112, gat

vė išgrysta. Haunes Court, tar
pe 30 ir 31 gatvių. E. R. Tiede- 
bohl, 208 S. La Šalie St., Room 
810, Telephone Harrison 6035.

PARDAVIMUI vyriškų čeve- 
rykų krautuve (Shoe Store) 
ant bizniavos ir prie gero kam
po. Gražus rakandai ir švari vie
ta. Uždėta 8 metai atgal, biznis 
visados pasekmingas. Parduo
siu cash, ar mainysiu ant geros 
prapertės. Geras flatas viršui 
gyventi. Savininkas nori pa
silsėti.

THE EAGLE MENS SHOP 
3452 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų tik 
ką pabaiktas mūrinis namas po 5 
kambarius, Marųuette Manor už 
$13,200, kaip toje kolonije yra didelis 
bargenas. Kas tokio namo reikalau
jate, tai kreipkitės prie

WM. GRITENAS,
3241 So. Halsted St., 

Telephone Boulevard 5066

MOKYKLOS

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė. Mainysiu ant 
nedidelės prapertės, loto, automobi
lio. Biznis turi būt parduotas arba 
išmainytas į trumpą laiką. Priežas
tis labai svarbi. Kreipkitės

4116 Archer Avė.
Lafayette 5107

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643

Sara Patek, Principal

PARDUOSIU ar mainysiu 
grosemę ant automobilio arba 
ant loto . Grosernė ant 60 ir 
Racine. Atsišaukite Tony Ru
činskas, 4858 So. Wentworth 
Avenue.

BARGENAS parsiduoda gro- 
sernė labai pigiai už $300 biznis 
eina labai gerai lysas ant metų, 
renda pigi. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. C. S., 
4508 So. Wood 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 malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

.... TAPKITE AKUŠERKA
The National College of Midwi- 

cry teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
■gzamenu. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijiniu 
'gzamenų. Atsišaukite, rašykite ar
ba tlefonuokite, Seeley d323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Mi<įwifery, 
85 So. Hoyne Avė*

pa-

JIEŠKAU merginos ar našlės 
apsivedimui, senumo nuo 25 iki 35 
metų. Aš esu 38 meti) senumo. My
linčios gražų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite laišku.

3210 So. Hąlsted St 
Na Netoli Wėst4ni Avėi

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosemė, vi

sokių tautų apgyvento} vietoj. Turi 
jut parduota trumpu laiku už pirmą 
jasiulymą. Priežastį pardavimo 
.irsite ant vietos.

Atsišaukite
4600 Soį Francisco Ata


