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Siūlo atiduot Vo
kietijai Dancigą
Ispanai traukiasi iš Morokkos

Kalifornijos rančeriai atėmė 
Los Angeles vandenį

1S

Duoda Vokietijai vilties Ispanai evakuoja savo
atgauti Dancigo zona pozicijos Morokkoj

Francijos ambasadomis Rusijai Maurų spiriami, savo kariuo
mene ir sandėlius gabena i

ciains prarastų kolonijų. Saa 
ros klonio ir Dancigo korida- 
. aus

karo ir transporto laivus

PARYŽIUS, lapkr. 17. — Pa
skirtasis pirmas Francijos am-

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
17. Diktatoriaus Primo de 
Riveros pranešimu ispanų ka
riuomenė Morokkoj pasilrau-

Egipto premjeras atšaukė 
savo rezignaciją

su karalium, sutiko ir to- 
■ liau pasilikti valdžioj

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 17.

pailaircųtui savo rezignaciją. 
Pasklidus apie lai žiniai, mies
te tuojau suruošta milžiniškos 
deinon • traci ios su reikalavi
mais, 
jau

nc| ri imi ii.
demonslranlų 

nuvykus i jumoristinio 
ėio Al Kašknl islaiga.

na
minia,

Įnik ras-

sulaužo spaiHluvę 
■, poperio sandeli, 
už tai. kad tas l:i

gc .)<
dama
nuolatos pašiepdavo premjerą

vo jų karikatūras. Visur, ypač 
tarp demonstruojančių studen-

Ilerbette, paskelbė vokiečių 
spaudoj straipsnį, kuriame jis 
duoda vokiečiams kai kurių gra
ži'; vilčių. Kadangi Ilerbette y- 
ra artimas Hen’ioto draugas, tai 
aplamai manoma, kad tai, ką jis 
sako, yra kartu ir pareiškimas 
Francijos premjero nuomonės.

Del Saaros klonio

zicijų. Kareiviai, arkliai; mulai, 
artilerija, ' intendantūros san
dėliai ir amunicija sugabenta 
i Ispanijos karo ir transporto 
laivus, jūrių artilerijai ir ka
riuomenei saugojant nuo mau
rų puolimo.

lul. po ilgos konferencijos 
karalium, kurs reikalavo, 
jis pasitiktų valdžioj, savo 
zignaciją atšaukė.

su

P. Ilerbette sako, kad Franci
jos valdžia pasitikinti, jog Vo
kietija lojaliai vykdinsianti Da- 
\ves’o planą ir dėlto galėjus long-

Rančeriai atėmė iš Los 
Angeles vandenį

Tikis angly valdžios 
pritarimo

krašto. Vokietijai. davus pir
mus savo gerų norų Įrodymus, 
Fraiicija, tuo pačiu pasitikėjimu

Puolę ilgosios ivados rezervua
rą, paleido jo vandeni bėgti 
Į upę.

Saaros klonis buvęs Francijai

laiku sunaikintos. Jei vienok 
įvysiąs susitarimas su vokie
čiais ir Fiancija galėsianti gau
ti pakankamai anglies, tai nebu
sią pamato ilgiau okupaciją tęs
ti. Iv nesą priežasties tą reika
lą tęsti ir laukti plebiscito, kurs 
turėsiąs įvykti 1933 metais. Saa
ros klonio gyventojai nori grįžti 
prie Vokietijos, ir turi tam

17. Los Angeles vyriausia 
vandens į vada driekias 285 
mylių plotu. Nuo laiko, kai ta 
gysla buvo pravesta, miestas 
nuolatos turėjo ginčų su taip 
vadinamais “rančeriais,” dide
lių ūkių savininkais. Rančeriai

atėmęs jiems vandeni, reika
lingą ūkiams drėkinti. Ar taip 
yra, ar ne, kitas klausimas, 
bet rančeriai pagalinus nutarė 

taip, kaip paprastai 
wesfuo.se” daroma:

ŽENEVA, Šveicariją, 
15. Vietos laikraštis 
ual de (ieneve šiandie 
be, kad Sir ErJc Drummond, 
generalinis tanių sąjungos sek
retorius, kurs dabar yra Ang
lijoj, stengsis išaiškinti minis- 
leriui pirmininkui Bald\vin’ui, 
jog sąjungos protokolas išriši
mui laikos keliu visų tarptau
tinių ginčų, neina toliau už da
bartinį sąjungos statutą.

(re n tralinis sekretorius tiki
si, kad Anglija ratifikuos pro
tokolą, kurs buvo MacDonaldo 
pasirašytas Didžiosios Brilani-

Jotir-

tei-
“\vild 
smurtu

Kolonijų klausimas
'Poliau Ilerbette paliečia 

kietijos kolonijų klausimą —ko
lonijų, kūnas vokiečiai prarado

Vo-

vakar rytą apie šešias- 
ra neorių raitelių puolė 

vandens įvadą ties Lodo Pine, 
apie 200 mylių į šiaurę nuo

dešimt

Vokiečiai užgina žinias 
apie ginklų gaminimą

tėčiau daug painesnis, kadangi 
didžiuma tų kolonijų pateko A)i-

kinio sargybą, atidarė tvenki
nio vartus ir paleido vandenį į 
Gyvens upę. Puolikai pareiškė, 
kad jie leisią iš tvenkinio van-

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Laikraščio London Times pra
nešimą, kad buk Kruppo arse
nalai gaminą daugybę amuni
cijos Vokietijos kariuomenei, 

grieštai užginčija.vokiečiai
Vokiečiai

Dancigo koridorius turis būt 
grąžintas Vokietijai

“Rytų sienos atitaisymas yra 
dar sunkesnis klausimas, — sa
ko Herbertte.—Mes žinome, kad 
su Vokietija galėsime susitai
kinti, bet turime dabotis, kad 
nesusipyktame su drauginga 
Ivilkija. Dalykai išspręsti gal 
geriausia butų sutvarkius reika-

tas atsiusiąs savo komitetą de-
4- V L

Kadangi miestas, be to, turi 
dar kitus, nors daug menkes
nius, vandens rezervams, pa
vojus urnai likti visai be van
dens negresia, vis dėl to ilges
nį laiką jie nepajėgs suteikti 
miestui pakankamai vandens.

nelemtas prasimanymas. Jie 
nurodo, kad a liti litai per dve
jus melus laikė užėmę Esseną 
ir visą fabriku zona 
t y ir franeuzų bei 
resnybė galėjo kiek 
daboti, kas tuose
veikiama< ir gaminama. Ir ji 
daliojo, - franeuzų ir belgų 
oficierai n uola los žvalgavo, o 
vyriausiose dirbtuvėse buvo 
dagi jų garnizonai pastatyti.

Ruhro įri

norėdama 
fabrikuose

garantuota nuo Rusijos puolimo, 
santykiai tarp Maskvos ir Ber- 
lino lengvai pasitaisytų.”

Atitaisymas rytų Vokietijos 
sienos reiškia, kad Dancigo kori
dorius,, kurs skiria rytų Prūsiją 
nuo Vokietijos, turėtų būt pa
naikintas ir sugrąžintas Vokie
tijai.

torių prašymu, kad jis i>a v ap
lotų valstijos, kariuomenę ran- 
čeriams suvaldyti.

KU-KLUXAI IŠGĄSDINO 
NEGRUS; SIŪLĖ $100

HAMMOND, Ind., lapkr. 15. 
— Būrys ku-khix klano rūbais 
apsitaisiusių asmenų atsilankė

Francijoj girną vaikai turi 
kareiviauti

BLAIVININKAS NUBAUS
TAS Už DIRBIMĄ 

MUNŠAINO
NEBRASKA ČITA', Neb., 

lapkr. 17. — Didelis blaivybės 
skelbėjas ir buvęs miesto tary
bos narys Ben Allen liko vie
tos teismo pasmerktas kalėti. 
Jis buvo patrauktas tieeon už 
dirbimą munšaino.

sukėlė tarpe buvusių ten mal
dininkų didžiausią paniką. Ku- 
<luxai atėję įteikė kunigui dė
tį sumai 100 dolerių. Bet ta
sai pinigus grąžinsiąs atgal. .

Sąryšy su tuo įvykiu, kai 
kurie piliečiai, vedami visuo
menės darbuotojo J. M. Heste- 
neno, apsilankė pas mayorą 
)an Browną, reikalaudami su- 
valdvti ku-klūxus. * r

PARYŽIUS, lapkr. 17.— At
stovas Pichel Miscoffe įnešė 
parlamentan rezoliuciją, reika
laujančią, kad Francijoj gimę 
svetimšalių vaikai butų skaito
mi Prancūzais ir sulaukę karei
viavimo amžiaus butų ašukia- 
mi Francijos kariuomenėn. 
Viename tik Seinos departa
mente esą 30,519 gimusių sve
timšalių sūnų, ir jie privalą 
'tarnauti Francijos kariuome
nėj, nežiūrint, kad tik 534 jų 
sulaukę 18 metų amžiaus, 
ėmę. Francijos pilietybę.

> 
pri-

ST. NAZAIRE PAMINKLAS

Tai yra modeli-', taip vadinamos SI. Nazaire statu jos, daili
ninkes Mrs. llarry Payne \Vhinn y darbo. Tam tikra ameri
kiečių draugija padovanos šią statu ją Francijai kaipo pa
minklą pirmiems Amerikos kareiviams, pasiekusiems Eranci-

kautis didžiajam' karu.

Klaipėdos krašto rinkimu 
reikalą interpeliacija 

Seimo priimta
Seiinas Valstiečių liaudininkų 
interpeliaciją dėl rinkimų Klai
pėdos krašte priėmė, Už priim
tinumą balsavo visa opozicija; 
“krikšcionvs” nuo balsavimo

DUBLINAS, Airija, lapkr. 
15. — Keturi ginkluoti plėšikai 
šiandie dienos metu atvykę į 
Airijos Banko St. Stephen’s 
Green skyrių išplėšė 10,000 do
lerių pinigais.

Vakar turėjome pirmą snie- 
, ir nemaža jo: snigo visą

sniegas darė 
bVt vis tiek lai 
regimas žiemos

pranašas prana- 
giedresnį orą, be didelės

diibęs gatvėse 
tik purvyną, 
buvo pirmas 
ženklas.

Šiai dienai
sauja
a t m a i uos t em perą t u ro j.

Vakar temperatūra
nai siekė 32° F.

Šiandie saulė teka (i: 12, lei-

vidu.t'i-

pinigų kursas
Vakar, lapkr. 17 d., užsienio 

nigų ne mažiaus kaip už $25,00(1
pi- 
do- 

lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.64
Belgijos, 100 frankų
Danijos, 100 kronų .........
Italijos, 100 lirų'............
Francijos, 100 frankų
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 1OO markių 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ........
Šveicarijos, 100 frankų ......... $19.29

-------------u------------ ,--------- 1-----------------

Lietuvos Pinigų Kursas

pinigais šitaip:

...... $4.82 
..... $17.66 
....... $4.34

...... $5.26
...... $19.2I»
.. $14,87 
... $10.12 

....... , $2.52 

....... $26.82

Siunčiant pinigus Lietuvon pcf 
Naujienas. Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip: 

litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų - 
litų .. 
litų .. 
litų ... 
litų .. 
litų ... 
litų ..

... $5.50 

... 10.50 

... 20.75 

... 31.00 

... 41.25 

.... 51.5(1 

... 61.75 

... 72.(10 

... 82.25 
92.50

- 102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalkių už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

50 
100 
200 
.300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 litų

Darbo laukas
NUSKELIA ALGAS AUDYK

LŲ DARBININKAMS

B1DDEF0RD, Me., Japkr. 17. 
Pepperell Manufacturing kom
panija, taipjau Saco York Ma
nufacturing kompanija paskel
bė, kad nuo lapkričio 24 dienos 
medvilnes audyklų darbinin
kams nuskeliama alga lOnuo- 
šimčių. -is algų numinsimas 
lies 5,900 darbininkų.

DIRBS LAIKO

pa-

1I0LY0KE, Mass., lapkr. 17. 
— The Fa r r Alpaca kompanijos 
įstaiga, didžiausia šiame mieste 
iš atžvilgio Į skaičių joje dirban
čių darbininkų, nuo šios dienos 
pradėjo dirbti 75 nuošimtį pilno 
laiko. Iki šiol kompanija dirbo 
tris savaites mėnesy 75 nuošim
ti pilno laiko, o ketvirtąją savai
tę dirbtuvę visai uždarydavo. 
Dabar dirbs ir ketvirtąją savai
te. ■ 4

ŠAUJAMŲ GINKLŲ DIRBTU
VĖS VĖL ATIDARĖ.

17. — Smith and Wesson šauja- 
mų ginklų dirbtuvės, kurios nuo 
liepos mėnesio buvo uždarytos, 
dabar vėl atsidarė ir ims dirbti 
pilną laiką, 48 valandas savaitėj. 
Dirbtuvėse paprastai dirba 550 
darbininkų.

14,(100 KASYKLŲ DARBININ
KŲ SUSTREIKAVO

Lietuvos žinios.
KOMUNISTŲ BYLA

KAUNAS, [Lžj. ■— šiomis 
dienotnis Vyria usis 'Tribuno
las nagrinėjo Mariampolės ko
munistinės organizacijos bylą 
(18 asm.), kurie Apygardos 
Teismo nutarimu nubausti nuo 
2 -4 metų kalėjimo.

Valstybės gynėjas (Armijos 
'Teismo) įteikė kasaciją Tribu
nolui prašydamas padidint jiems 
bausmę. Vvriausis Tribunolas 
12 komunistų bausmę padidi
no t. y. vieton paprasto kalėji
mo paskyrė sunkiųjų darbų ka
lėjimą.

Valdininkų byla

G. PETKEVIČAITĖS “ATSIMI
NIMAI APIE KARĄ”

“Panevėžio Balsas” “praneša, 
kad žinoma visuomenes dar
buotoja Gabrielė Petkevičaitė 
parašius savo atsiminimus apie 
karą. Tie atsiminimai greitu 
laiku pasirodysią spaudoj.

DVARŲ ŽEMĖS PARCELIA
VIMAS

Tą pačią dieną Tribunolas 
nagrinėjo Susisiekimo Ministe
rijos, Gelžkelių Valdybos buv. 

i kasininko Kubiliuno ir buv. 
valdininko Jucevičiaus bylą, 
kurie Apygardos Teismo nuta
rimu nubausti 2 melams (» mė
nesiams kalėjimo.

įvykis buvo seka n lis: 1923 
metų pradžioj minėtas kasinin
kas gavo pinigu išmokėti Ma- 
riampolčs stoties dai bininkams. 
Kuomet kasininkas atvyko Ma
riampolės stotin, vienas darbi
ninkas iškėlė triukšmą, kad 
plėšikai išplėšė iš kasininko 
pinigus (1(10,90(1 litų)- Kuo
met policija atvyko, rado mi
nėta kasininką virvėmis suriš
tą. Kubiliūnas aiškino, kad ji 
užpuolė ir atėmė iš jo pinigus. 
Bet policijai toksai aiškinimas 
buvo įtartinas ir suėmė kasi
ninką su darbininku, kuris rė
kė, kad užpuolė kasininką.

Kratant beveik visi pinigai 
rasti.

Tribunolas Apygardos 'Teis
mo nutarimą patvirtino.

KAI NAS LŽ . 1925 me
tais Lietuvoj numatyta išpar
celiuoti (ii,000 įlekiami kaimų 

I ir . 122,000 ha dvarų žemės. | 
žemės tvarkymo darbų planą 
tarp kilu ko įeina 1921 m. ne- 
besiais bylos, tų kiamų bylos, 
sudegusių po karo kaimų, ir 
kaimų su labai pasenusiais tro
besiais bylos, tų kaimą yblos, 
kurių valdymas supainiotas su 
parceliuojamo dvaro žeme ir 
svetimšalių bendrų ganyklų ir 
servilulų likvidavimas.

NAUJOS KONVENCIJOS PRO
JEKTAS TARP LATVIJOS

IR LIETUVOS

KAUNAS Lž . Latvija 
pateikusi Lietuvai naujai iš
dirbtą Žvejibos Konvencijos 
tarp Latvijos ir Lietuvos pro
jektą. žvejibos apsaugos ir žu
vų vaisinimo reikalu. 'Tokį pat 
konvencijos projektą Latvija 
pateikusi ir Estijai, kuri savo 
sutikimą jau pareiškusi.

DEL VAIKŲ DARBO APRIBO
JIMO ĮSTATYMO

KOMITETAS GRUZIJAI 
REMTI

KAI NAS l.ž . Pastaro
mis dienomis, kaip teko suži
noti, susidarė iniciatyvė gru

pė tikslu organizuoti komite
tą visokeriopai remti Gruzijos 
kovą dėl nepriklausomybes.

\VASHINGTONAS, lapkr. 17.
Susirinkus sausio mėnesį 

valstijų legislaturoms, darbi
ninkų unijos, moterų organiza
cijos ir bažnyčių draugijos 
ruošias bendrai reikalauti, kad 
jos, Icgislaturos, patvirtintų fe- 
deralčs konstitucijos pataisą, 
kuriuo butų apribotas vaikų 
darbas^ Arkansas valstijos le- 
gislalura lą pataisą jau yra ra
tifikavus.

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

SCRANTON, Pa., lapkr. 17. 
šiandie metė darbą angliakasiai, 
dirbantieji vienuolikoj Hudson 
Coal.‘kompanijos kasyklų, esan
čių tarpe Forest City ir Nanti- 
coke. Viso sustreikavo 14,000 
angliakasių. Streikas nėra uni
jos autorizuotas, dėl to kitų de
vynių tos pačios kompanijos ka
syklų darbininkai, klausydami 
unijos patarimo, pasiliko dirbti.

Internacionalis unijos prezi
dentas John L. Lewis įsake vie
tos unijos skyrių vadams pasi
rūpinti streikininkus sugrąžinti1 
darban, o jų skundus prieš kom
paniją išlyginti atatinkamais ke-

HA^IMOND, Ind., lupiu*. 15- 
— Septyni tūkstančiai darbi
ninkų vėl grįžo prie darbo In- 
land 
delei

| kinai

Steel dirbtuvėse, kurios 
sprogimo ’ pečių buvo lak 
uždarytos.

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminiu Lietuvoje, kai]) nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai 50 CENTŲ

Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori
te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių: 
AUŠROS KNYGYNAŠ, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



IN LIETUVĄ

NAUJIENOS, UEIeagO,m

G1£KA ailan/ki Naujos S. 
V. tiesos daleidzia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be jskaitymo j kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OL.YMP1C, 
HOMERU’, BELGENLAND, LAP- 
LAND, M1NNEKAHDA, ir t. t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antwerp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trecios klasės pasažie- 
riai yra talpinami j uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patai'- 
navimas.

Kalėdinė Ekskursija Lietuvon
Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC .Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.
Pasimatykit su musų vietiniais 

agentais arba
VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St.. Chicago.

1 į • jam pinigus buvo sutrukdytas
OLSiS U eClSkSl išmokėjimas algų, o kaip žinia, 

j - kad daugelio jų algos yra ma-
l^ldvLVOJ ,žos, toSdel negavusiems savu ląi-

---------  ku tų menkų algų gal nevienam

Keistos bylos procesas p™1*0 p[|buti ir **
■> jau -užsibaigė- ■ i Prieš teism<’juu utuivuiįjv nueii gavę DašKutini žodi kasi-; , pilie j i gąyę pušku iinf žodj kasi- 

‘ ‘ ‘ , tvirtinda
mas, jog; jis esąs nekaltas prašė 
jį išteisinti, o sargybinis June
vičius prisipažindamas esąs kal
tu, bet už jo nuoširdų atvirumą 
ir dėl blogos sveikatos stovio 
prašė pasigailėjimą ir sumaži
nimo jam bausmės. Vyliausis

............. .........——. ...— ........."

Teismas kaltinamųjų maldavi
mą betgi neišklausė ir patvirti
no Apygardos Teismo Uždėtąją 
bausmę ir taip tos keistos bylos 
procesas jau užsibaigė ir jis yra 
galutinas. \

—• Lietuvos darbininkas.

PIANO MOKYTOJAS
Duodu privatiškas piano lekcijas. 
Mokinu pigiai.

J. BARTUSH,
I 138 S. Mason Avė., Chicago, 111.

Tel. Mansfield 7311

m

“Naujienose” jau buvo rašyta, ninkaą įKubiliunas, 
kad 3 gruodžio praėjusių 1923 
m. vakare Pilviškių stotyje tam 
tikram tarnybiniam užrakintam 
vagone atrasta surišti vežusieji 
gelžkeliečiams algas Kasininkas 
Jeronimas Kubiliūnas ir sargy- 
binis-palydovas Jonas Junevi
čius. Piniginė dėžė rasta atida- = 
ryta ir patikrinus buvusius pas 
kasininką išmokėjimo sąrašus1 
truko apie 80,000 litų. Kasinin
kas su sargybiniu buvo girti ir 
klausinėjami kas su jais nutiko 
nedavė aiškių parodymų ir dėlto 
pinigų pavogime buvo įtarti pa
tys surištieji ir abu areštuoti, o 
paskui atgabenti į Kauną ir pa
talpinti sunkiųjų darbų kalėji-! 
me.

Kalėjime juos betardant sar
gybinis J. Junevičius prisipaži
no, kad jų neapiplėšė jokie plč-'

IŠGELBĖJO NUO 
...... OPERACIJOS

Mrs. Shaw vadina Lydia E. 
Pinkham’s Vegetafcle Com- 
pound Dievo atsiųstą ser

gančioms moterims.

jos rengia spe- 
ciale Kalėdoms 
Ekskursiją i 
Lietuvą. Pasa- 

žieriai išplauks aut didžiojo ‘‘Le-
viathan” nuo New York’o, Gruod
žio (> <1. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, de) Ka
lėdų švenčių.

Pasiteiraukit šią ekskursija da
bar. Jus gausite mažiausiomis lė
šomis. švarius, puikius kambarius, 
geriausi valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius iv mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

> - ori- < riw.’o t l \ i.'cj

45 Broadvvay, New York City
110 So. Dearborn St., Chicago, UI.

Managing Operators for
l nited States Shipping Boąrd

NORTH
LLOYD

švęskite Kalėdas Namie
Važiuokite per Bremeną laivu

S. S. COLUMBUS
Didžiausias ir greičiausias Vo- 
kiečių laivas, arba kitais laivais 
šios linijos.

Išplaukimai

RMAN

Specialė kainu nuo Bremeno 
iki Kauno.

North Gerinau Lloyd
100 N. La Šalie S t..Chicago, III.

Arba prie vietinių agentų.

Gruodžio 11.
Plūkus trečios klesos kambariai

1 Nepiliečiai, kurie gryš i 12 
mėnesių, lietinės jokio var- j 
go sugrįžimui i Ameriką, j

KAIP BŪTI SVEIKU
Per daugelį me
tų žmonės ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pavyz
džiui, jei jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope- 

tuomet prasideda kentėji-
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

I'IU

GULBRANSEN NORĖDAMI'
PIRKTŲ PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS^^TAS JUMS BUS» 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CG

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

ALPA
Bohemian Importuoti Apyjūiai 

Salyklu, setas $1.09.
Galima pada
ryti turtingą b 
gerą gėrimą 
Mes turime vi
sus kitus apy 
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- į 
sunkimus. Klau 
skite jūsų gro 
šerniuko.

Alpa Malt Extracl Co.
2428 VV. 47 St.

Phone Lafayette 1104

809 W. 351h St., Chicago
Tel. B< levard 0611 ir 07»4 L

PADAROM PIRKIMO IR PAR- s 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
Parduodam Laivakortes. * 

h————■ .....  — —TJ| I'

Cambridge*, Maine. — “Aš labai 
kentėjau nuo skausmų abiejuose ma

no šonuose. Kiek
vieną mėnesį aš 
turėdavau atsigul
ti į lovą ir dakta
rai sakydavo man, 
kad aš turiu eiti 
ant operacijos, pir
miau kol aš gau
siu kokį palengvi
nimą . Aš. mačiau 
jūsų apskelbimą 
laikraščiuose, ir 

. vieną dieną aš pa- 
ro, kad jis parneš

tų man buteli Lydia E. Pinkham’s 
Vegelable Coinpound. Pirm kol aš 
pradėjau vartoti trečią dožą, aš pa
jutau geriau. Aš vartojau jas1 ke
turis s> kilis dienojo per dvejus 
metus, jjl.isdama geriau kiekviena 
sykį ir dabar per keturis metus aš 
neturiu jokio skausmo. Po varto
jimo gyduolių pen dvejus melus 
aš susi laukiau ' antro kūdikio — 
graži mergaitė, dabar jau x keturių 
metų amžiaus — gyenimarf musų 
namų. Aš giriu tas gyduoles. Tik
ras Dievo, siuntinys, toms mote- 

jrims, kuribš kėnčln inio moteriškų 
ia nuo skausmų 
Aš tikrai sykį la- 

...... ... .... Ibiu sii’gąu ir aš žin'^u, kacj I^ydią4
Egzaminai įstojimui j Juozo «¥aic-j E pinkliai Vegelable CuYiipound 

kaus Dramos Studiją įvyks Lapkn-1 ijįuėlbčio mane -------- ”
Jov.) 20, 21, 22, 23 ir 24 dd„ 8 ■'
vakare Beethoveno Konservato- (jpnbridgc 

Mokslo pradžia Lapkričio ' Vi..-j- 
(No’vembęr) 25 <1. Užbaigusieji Stu- į Vegoti'.bie

PIRMOJI AMERIKOJE LIETUVIŲ 
OFICIALft DRAMOS STUDIJA

OR, SERNtR, O.D
Lietuvis Specialistas

Illllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllll^
Phone Lafavette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Zimmerman,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Spėriai iškurnąs išpildyme recep- 
tii. žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ii- žolių. Visokį importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran
ci jos ir kilų šalių.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1a II 12 

Tel. Central 4411. Vul. nuo 9-6 '
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard '810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiec-
Heną vakarą, išskyrus ketverfęą.

Nediliomiv nuo 9 iki 12 ryto

prikalbėjęs- kasininkas Kubiliū
nas — pažadėdamas jam duoti 
10,000 litų. G>i kasininkas J. Ku
biliūnai pinigų pavogime save 
kaltu neprisipažino, tvirtinda- 
mas, kad nieky aiškaus, kaip ten .L Vaitkaus Dramos Studija 
nutiko neatmenąs, nes jani be
miegant vagone neva 
trenkęs i galvą nuo 
svaigęs ir paskui surištam sto
vyje pasijutęs betardomas.

Liepos m. 22 d.
Apygardos Teismas, 
buvo išklausinėta apie 40 liudi
ninkų išnagrinėjęs tą charakte
ringą bylą abudu bylos kaltiniii- 

. kus pripažino kaltais padarytoje 
| simuliacijoj ir prisisavinime 
'valstybės pinigų ir nubaudė ka
sininką Jeronimą. Kubiliuną 4 
metams, o Sargybinį Joną June
vičių 2!2 metų sunkiųjų darbų!

1 kalėjimo.
Apygardos Teisme laike tar

dymo sargybinis Junevičius 
tvirtino tą patį: jų nieks neapi
plėšęs, tos simuliacijos sumany
tojas esąs jo ponas kasininkas, 
kuris prie Įvykusios piktadary
bė jau prikalbinėjęs du mėne
siai atgal, bet jis tuomet nesuti
kęs tai padaryti. Gi 3 gruodžio 
būdamas gerai Įgėręs pasidavęs 
pagundai—gauti 10,000 litų, ku
rių Kubiliūnas betgi nedavęs. 
Pripažindamas esąs kaltu ir pa
brėždamas, jog jis pilnai įverti
nęs papildytąjį nusižengimą pra
šė Teismo pasigailėti ir suma
žinti jam bausmę. Gi kaltinin
kas J. Kubiliūnas gynėsi, kad 
jis šioje byloje nesąs kaltas, o 
kaltas esąs sargybinis Junevi
čius ir prašė Teismo j j išteisinti.

Mariampolės Apygardos Teis
mo nusprendimu abudu nuteis
tieji nepasitenkino ir padavė 
apeliaciją Vyliausiam Tribuno
lui. Apeliuodami i Vyriausį 
Tribunolą kasitiitikiis J. Kubi
liūnas perstatydanias save nesąs 
kaltu prašė išteisinti, o sargy
binis J. Junevičius, kaipo suvy- 
liotojo auka, prašė pasigailėjimo 
ir sumažinimo jam bausmes, 
šeštadieny 26 spalių Vyriausis 
Tribunolas paržiurojęs bylą, ir 
nežiūrint to. kad kasininką J. 
Kubiliuną. gynė net du advoka
tai (Andr. Bulota ir Liudijus) 
sargybinį J. Junevičių vienas 
advokatas p. Oleka, betgi Ala- 

' riampolčs Apygardos Teismo

Beetho^ei} Conservatory of Mucis, j JjgŲ ' jr svarbia
3259 So. Halsted St. Boulevard 9244.1 laiko mėnesinių

Turėk svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9, > vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted iSt.

vai
Mar i ampoles įj° J• ( NOVvUlUCl / 4.M <1. 

kuriame <|jją gaus* diplomus.

nuo operacijos.”— 
rs. Josie M. Shaw, Route No. 1, 

Maine.
Visoje šalyje vartotojai Lydia B. 

_ ; Coinpound raportuoja
„ • t l|)8 iš 100 gavo pagelbą. Parduoda-

Studijos Direktorius J. Vaičkus Į mos pas aptiekoriiis visur.

Jau atėjo Kultuvą No. 10. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.

Naujienų

Koncertas
N ėdė lio j,

Kovo 8 d., 1925
Z

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame Chicagos lie-Į 

tuviams, o ypač Bridgeporlo apie- 
1 inkūs, kad aptieka The Ne>v City 
J’harmacy, 
S. Halsted 
naują vietą

.? T"“- .
dar geresni patarnavimą, nes vais-

[metų patvirtino. Advokatai 
ypač kasininko Kubiliūno dėjo 
dideles pastangas Įrodyti gina
mojo nekaltumą, vienok Valsty
bės Gynėjas labai vykusiai su
mušė visus Kubiliūno duotus 
per tardymą pasiteisinimus, jog 

Ijis toj£ byloje nėra kaltas—pa-

buvusi po /jum. 3327 
St., dabar persikėlė i 

_ . 3130 So. Halsted St.
Naujoj vietoj galėsime suteikti

I__ _ _______
tinė bus didesnė ir ihuderniškiau
įrengta. _ ___________  4r_

The New City Pharmacy •brėždamas, kad visi jo parody
John Malakauskas, snv.

3430 S. Halsted St., Chicago, III.

s

Chicagos Lietuvių
mai yra visai nepatikėtini, iš

JMlilIIiliillIlIlIBilB .aižiausiai matyti tik jo
noras išsisukti nuo bausmės. Sa
vo ilgoje kalboje Valstybės G y-UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE

TUMI BURTININKŲ LAIKRAŠTI nėjas tarp kito ko pasakė: “Je-
“BURTININKAS”

“B^RTIK^KE” telpa: Burtininkų
monai J Juokui; Planetos; fi'-’*' —
laimes įvairios paslaptys, ir daugiau, tiktai kad padarė 'nemažą nuos 
“Burtininko“ kaina riletui $1.00. Siųs
dami prenumeratas* adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. \ Chicanc, HE 

Dept. X

ronimo Kubilių no prasižengimus 
yra labai didelis ir smerktinas, rtiiunaų 1

Būrimai J h papildytąją savu Vagyste me-

tuolį Valstybei, bet podraug nu
skriaudė ir tarnautoj us-gelžke- 
liečius. Per tai kad pavogus

Auditorijoj
! 7 į' • ■■■ ■ ; . j .... >

i>\

TO
* 4-

Nuostabi Nauja širdies
-ir Viduriu Gyduolė

—Z—
Gydytojai Yra Nestebinti Kaip Urnai 

Ir Puikiai hu,h Naujos Gyduolės 
Veijda šitokiuose Atvejuose.

Daug tūkstančių ima' šitas gyduo- 
les.įuųs mėnesį ir randa nuostabų pa- 
len^Vlriirtią.^ Jei Jūsų širdis netvar- 
kia’i veikla, mažai teturit dvasios ne 
žlcbčidjimą, sukietėjimą vidurių, išpu- 
tinimas, . silpnus nervus, blogą miegą 
ir duslų jausmą, tai pats dėl‘savo la
bo privalai išbandyti šią naują gyduo
lę Nuga-Tone. Junys bus nuostabū kas 
link budu, kaip jis atsteigs Jumis. 
Nuga-Tone gamina stiprius nervus ir 
•stebėtinai didina ištvermės pajieg^, 
teikia tinkamą žlebčiojimą, gerą ape
titą ir reguliarj vidurių veikimą, su
teikia gerą, gaivinantį miegą, galusiai 
entuziazmo, ambicijos ir gyvuiijo. Jei 
Jus nesijaučiat kaip...pamė
ginkit jį- J u m s. niekė 'nekainuos jei
gu nepagelbėtų. Jis yra malonus im
ti ir Jus tuojau pradėsit jaustis ge
riau. Imk jį per keletą dienų ir jei Jus 
nesijausi! geriau ir ncatrodysit ge
riau, nuneškit atlikusią pakiuko dalį 
pas Jūsų aptiekorių ir jis sugražins 
Jums Jūsų pinigus. Nuga-Tone išdir
bėjai taip gerai žinodami ką jis pada
rys dėl Jūsų, jie įsako visiems aptie- 
koriams garantuoti ji ar sugražinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re
komenduojamas, garantuojamas ir 
parduodama,^ per> visus aptiekoriiis.

K. JURGELIONIS
advokatas

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytų:
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab-; 
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.'

J. P,JAITCHES '
- Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
Pėr>i0rių. \weda visokias sudus. Į 

' i ■ i. . ✓

ŠIUOME PRANEŠAME
vVest Sidčš lietuviams apie'mu
su naujai atidaromą vaistynę 
Drug Store po No. 2059 W. 22nd 
St. Kviečiame atsilankyti vieti
nius lietuvius, o mes suteiksime 
teisingą patarnavimą kaip tai iš
pildyme receptų, taip ir kituose 
reikaluose.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

11 S. La Saite St„ Room 2091
Tel. Randolph 1034 — Vai. nao 9-6

VsknrBid
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedžlio ir 
Pitnyčios.

Savininkai
Al. IVassel, ir J. S. Žilinskas, 

R. Ph.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynės. Didelis prūdas dėl 
plaukymo.

S pečiai ės rusiškos maudynes, dėl 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTE1N & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina/St.
Tarpe Tąylor ir Roosevelt itd. ‘ 

Pilone VVest 1511 Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki G v. 
Veda visokias bylas visuose teis
ynuose. Egzaminuoja Abstraktu? 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus aht pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

John Bagdziunas Borrien
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoju abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir 
7 8. Dearborn St
Vakarais: 2151 W. 2

Telefonas Roosevelt ‘JODU
Namu telefonus Canal 1667

Te.’
laliojiinua.
Kandolph 3261 

nuo 7 iki 9

Tel. Dearborn 9057

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'PAI yra piųku jeigu 'gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums < :ti 
pirmjii.

Pavyzdžiui, jeigu žmų^aus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
noms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales ■— tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš- 
rištas;

Didelė tūba. Listeiune dantų 
tepald kainuoja tik 25 cedtai; 
gausite per savo aptiekbriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loųis, U. S. A.

—» < ..... .........
■w c&mrsannaE s

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor,
W. Washington St. 
VVashington M Clark

Namų
"j-----~

Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 58(1 į 
Tel. Central 6890

V ak. 3223 3. Halsted St., Chicago S 
Tai. Yorda 4681

;,A. E. STASULANI
k ■ ADVOKATAS
I 77 W. Washington SI. Room 911
l Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare
I 1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
j Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
L 6-8 v. v. Sunatoj nuo 1-7 v. v. Į 8236 S. Halsted St. T.Bonl. 671J

ill
'i



Antradienis, Lapkr, 18, 1924
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NAWJTSNW», CKfclgo, M

Gamintojai augšČiausios 
Hišios Turkiškų ir Egyp- 
ti'ku ei garėtų pasauly.

aip

BOXESoflOo>20

Pabaltės Valstybįų Eko
nominė Padėtis

(Pabaiga)

Suomijoj- lygiai kaip ir kito- Taigi balansas labai pasyvus.
se Pabaltės valstybėse, nors ir 
ne taip dideliam laipsny, taip 
pat jaučiama pinigų stoka. Čia 
derlius pernai taip pat buvo blo
gas, daug reikėjo įvežti grudų 
ir kitų maisto dalykų. Be to, 
vėlai prasidėjęs šiemet naviga
cijom sezonas neleido atatinka- 
mai iš^’stytl eksportvi i, 

blausia — miško. Prekybos ba-

Tik birželio mjėn. jau matome 
aktyvų.

Kad geriau išaiškinti to dide
lio pasyvumo priežastį- įsižiūrė
sime i tos prekybos turinį ir 
sulyginsime jį su praeitais mie
tais (mii. sm. mk.).
Svarbiausieji 1924 1923 
įvežimo pirzrųis

dalykai pusmetis' pusmetis!

it pramonė, jos — tai daugiau
sia miško apdirbamoji ir popio- 
rio. Prie didesnės dar galima 
priskaityti dar tekstilio pramo
nę.

P.irm'psios dvi gamina dau
giausia eksportui, si lentelė ro
do bendrų produkcijų ir jos iš 
vežimų (mil. sm. mk.):

Bendra išveža- 
produkcija ma jos

Kitos Suomijos pramonės ba

Miško pramonė 2310
Popierio pr. • 1747 1429
Tekstilio pr. 1937 17
Mineralų pK 237 14
Chemijos pr. 260 55

i ir* £20

Balandis 83 6 2 91 J

1924 m. sausio 
balandis 390 46 8 444
balandis 217 44 8 269
Kaip rodo lentelė, didžiausia* 

konkursų skaičius išpuola pa
vienėm^ firmoms. Daugiau pu
sės visų konkursų tenka preky
bos įstaigoms.; mažiausia —pra
monės.

Suomių’ markė laikosi gana 
pastoviai, apie 40 mk. už d oi., 
bent kiek pasvirdama tai į vie
na- tai į kitą pusę. —K. J.

Tel. Blvd. 81M 
M. Woitkew1ci 

BAN1S 
AKUSERKA 

rurin patyrimą, 
'’asekmingai pa- 
arnauju mota- 
•ims prie gimdy
mo kiekviename 
įsitikime. Tei
na ypatišką pri- 
turėjimą. Duodo 
•atarimus mote 
ims ir mergi 
■oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

lansas pirmaisiais penkiais mė- Kolonialės prekės 320,0 
uosiais labai pasyvus. Visa tai Grudai, miltai 461,3 
negalėjo gerai atsiliepti pinigų Medžiaga, verpimui 178,0

259,8 kog yra palyginamai labai ma-
321.4 £OS įr apie jų gaminių išvežimų
138.5 nera kalbos, kadangi jos vidaus

MIS. MIGHMEVIUZ- VIDIKIENL
AKUšERKA

8101 So. Halsted StM kampas 31 jrat

“Retas musų Amerikoje įvertina 
tikrai ką turime. Pavyzdžiui, turi
me HELMARS cigaretus ir sakau 
draugai, keliaukite po visą pasau
lį, bet nerasite smagesnio ir švie
žesnio eigareto už HELMAR.”

Jei nerūkote Turkiškų cigaretų, 
pabandykite HELMARS. Tikrai 
džiaugsitės permaina į Turkiškus 
vietoje pigių maišyto tabako ciga
retų. HELMARS susideda tik iš 
gryno Turkiško Tabako.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nehižtų.

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina į Turkiškus

rinkoj. Konkursų skaičius pir
mais šių metu keturiais mėn. 
žymiai pralenkė to paties laiko 
skaičių. Valstybės finansuose 
žymu taip pat depresijos, .ypa
tingai pajamose iš muitų.

žodžiu, ir Suomija- nors- bu- 
'4ima nuošaliai nuo politinio 
Siu opos katilo turi persirgti 
pokarine liga kori i labiau :u 
ma.'.mi serga /imliem visa l'.i 
iena ir kuri yra charakteringa 
naujosioms va 1 sty bėms.

Suomijos užsienio prekyba 
pirmąjį siu metų pusmetį šiaip 
išrodo (milijonais suomių mk.).

Iveži- Išveži- Skirtu
mas mas mas 

Sausis 378,5 216,7 —161,8
Vasaris 297.9 140,3 -157-6
Kovas 244,9 125,9 —119,0
Balandis 426,2 246,2 -180-0
Gegužis 521,8 328,1 —193,7
Birželis 441,0 515,3 4- 74-B

2,3W 1,572,4 —738,0

Medžiaga rūbams 149-8 201,0
Odos, kailiai . 66,2 101,1
Metalai 254,6 221,4
Mašinos 120,1 131,5
Aliejai 95’6 69,0

Į Chemikalai 37,2 55,3
Maisto dalykai 64,9
Svarb. išvež. dalykai

52,1

Gyvuliai, maisto
produ kta i 184„6 158’,*7

Miškas 510-3 571,0
Popieris 641,7 631,0
ši lentele rodo, kad grudų ir 

maisto produktu šiemet buvo į- 
vežta daugiau negu pernai; tai 
dėl nederliaus.

Ji rodo dar ką, būtent, Suomi
jos pramonės ypatingumas. Suo
mija mažai tejveža savo pramo
nei žaliavos iš užsienio- bet 
produkuoja daugiausia iš savo 
žaliavos. Mat, didžiausias Suo
mijos turtas yra jos miškai. 
Žemdirbyste ten mažai teužsi- 
imama, tik pietinėj daly j. Tat

rinkos neaptenkina. Suomai 
sunaudoja pramonei savo kriok
lių jėgų. Nesenai Riksdagas da
vė sutikimų padaryti paskolų 
obligacijomis iki 2 mil. sv. steik 
įrengimui prie Imatros ežero 
krioklio milžiniškos elektros 
gamyklos. Tai žymiai supigin- 
tų gamybą.

Pramonei kredituoti' Suomiai 
turi atskirų Pramonės ir Hipo
tekos banką, kuris birželio pa
baigoj gavo 400 mil. sm. ink- 
paskolos iš vieno konsorciumo. 
Paskola bus sunaudota pramo
nei ir užsienio prekybai išvys
tyti.

Konkursų skaičius per pir
mus 4 mėnesius pasiekė 441: 
1923 m. sausi— »

Pavienės Akc. Kito- Iš 
firmos b-vės kios viso

Sausis 115 7 2 124
Vasaris. 89 13 4 106
Kovas 103 20 — 123

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennayl 
vanijos ligon- 
bučiuosa. Sąžl 
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki
tokiuose reika 
luose moterim? 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali* 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phono Boulevard 7589

■v1»»ą tr pajlegą aovadam* k *anaa ir naujus M»u, taipgi rti.rjb- 
Ca»h arta ant timokljišso.
Pirmutini Lletavia M-iracro* Katporaci)* AM erl treja

THE BRIDCKROdi ELECTRIC C<K k ne.
A R ART ROS PrtM.

ifilt W. 47tb Si.. Tel. Boulevard 7101. IHS2. Chlore

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N0RTHWAY 1533
II iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 Šventadieniais. 

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli St. net. kamp. Fansworth 1803 Davison A v. kamp. Orleaną
DETROIT, MICH.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

‘5 centus. Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
rie yra stilenkami; 
inka dėl daug pirki- 
uų ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuriperka . 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c,

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

------------------------------- -.........r-------r--- ii • ■t-b'

Lietuvon ant

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ii- dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai slapumo ligas.

1046 MUwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Rcs. Keystone 4130.

Tel. Eafayettc 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas
3825 So. Kedzie 'Ave.

Ofiso valandos: 8-9 A. M.,'1-3 ir 
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogeriausiai

; M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

................ .. 11 ... ................ . ........... *
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 

9 iki 12, 1 iki 3 delną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

“•DR. HEfiZMAN-«|
—i s rt u s j. j o s—
Gerai lietuviams žinomai per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Cac ai
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
8410 So. Halsted St.

Vai.j 9—10 A M ir on 8 vai. vak
SpeciaI: Nedelioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos >

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

»vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet

Telefonas Midway 288t 
v——..............................

Telephono 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 
vakare. Nedaliomis nuo 10 

iki 12 dieną,

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279

l el. Boulevard 0537

DR. MARYA 
.DOVVIAT—SASS

, 1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką. Vyrišką 

Vaikų ir visų chronišką ligą 
>fisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 jrak 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phono 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist 
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Aehland Avė 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų 
1801 Blue Island Avė. 
Phono JRoosevelt 2025

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptą ligą
Gydo su pagelba naujausių metodą 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1^00 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet,

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paAtu:

Metams ............. ..............
Pusei metų ............. .......
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui __

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoje,

$8.00
4.00
2.00
1.50

, .75
Chicagoje per neiiotojusi

Viena kopija _______________  8c
Savaitei ................... 18c
Mineliui .. 75c

paitu:
Met».rn« ..... ............ __________  $7 00

ITIPtų ........ ._______ 8.50
Trims minAsiame _________ 1.75
Drirm menAsian) _. _ 1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur uisianiuoMi 
(Atpiginta)

Metamu ................  $8.00
Pusei metų ......,............—__ 4.00
Trims mėnesiams ___ _______  2.00

Pinigu^ reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užtaky tu u.

Labai svarbu, kad šitokius 
kaltinimus prieš Francijos 
diplomatiją ir prieš buvu
sius Francijos talkininkus, 
rusus, kelia patys francuzai. 
Jie turės padaryti milžiniš
kos įtakos į pasaulio opini-1 . »

Ilgainiui žmonija įsitikins, 
kad tas didysis karas buvo 
ne tiktai baisiausia istorijo
je skerdynė, bet ir didžiau
sios diplomatų apgavystės 
pasekmė.

— Je, j e.... Ketvirtos nuova-’ aukštesnė pasuolip, reiškia ob-f 
des policininkai visi ant kojų.-'servatorijai visai tinka.

Kun. Bučys papasakojo dar,-Sako, jei pasisuks į senmiestį, teleskopasi... Teleskopas.... Vėl 
į tą gatvę,, kur visi svečiai lan- genijalė mintis: reikalinga juk 
kosi tuoj suims jį ir.... Rozma- apvali skylė, va, kokia nors du- 
rinui konservams parduos, ar da. Greit nuvilkto nei sykio ne- 
ką....

Tokia Marcės žinia pasiutu-, 
šiai sudilgino mane. Manyje at? 
gijo astronomas.

Marcė, lyg tyčia, rankomis 
mosuodama ėmė toliau kalbėti:

— Visi studentai įsitaisė ob
servatorijas. Iš monopolio už-

kad jisai turįs savo popieryne 
kokių tai “dokumentų”, kurie 
esą pasirašyti klerikalų priešų 
ir esą taip baisus, kad butų ga
lėję jį “išvaryti iš Lietuvos j 
Ameriką”. Kas per vieni tie “do
kumentai” ?

“Lietuvos” reporteris sako:
“čia kun. Bučys parodė man 

dokumentą t 1923 m. ir vieną 
1924 m. abudu kalbančiu apie
tą patį dalyką ir stačiai prie-įpirkta partija bonkų, kurias iš- 
šingu vienas kitam, bet turiu- tuštinus ir nudaužius dugnus, 
čiu tai bendra, kad kun. Bu- bus geresni teleskopai, nei Cei- 
čiui darė nuostolio po kelis 
tūkstančius litų visai be rei
kalo.”
Na, tai dabar jau aišku, kad 

opoziciniai valdininkai Lietuvoje 
yra padarę sąmokslą prieš kri
kščionis demokratus ir prieš 
žmones!

“Dokumentais”, kurie guli 
paslėpti kun. Bučio “popieryne” 
ir apie kurių turinį net reporte

Na, o
J %

šiaurys-

Antradienis, Lankr. iš, 19?J

lopyitas kelnes, atitiesiau į vir
šų blauzdą ir.... Dievulėliau tu 
mano! Marsas! Kai mane gyvų
— Marsas!.... z

Kad piškina į mus, kad piški- 
na. čemodanėlį vienoj rankoj, 
lazdą kitoj....

— Na, — mainau — štai tau 
amžiaus gale kelnių blauzdoj 
stebuklą suradau.

Už poros minučių 
buvo čia. Atsisėdo 
šliaktamės kamino, 
kad tos įstaigos direkcija belėk
dama per kaminą jo nenugriau
tų ir pietuoja.

Pamiršau ir savo kuklumą ir 
nedrąsą. Pora žingsnių nulipau 
iš palėpės ir grakščiai nusilen
kiau svečiui.

—i Aš tai esu aš, o tamsta be- gj, o čia kaip ant juoko darbai
— paklau- nesibaigia, negali nė minutės 

atsikvėpti. Atėjus apsidairė,

[mėtė. Oi tie vyrai, vyrai, dėl jų 
/ . i x • i i * I visados mes kaltos paliekame, Prie kaimfa j sulūžusią bakūžę! ... 1

rinkosi bobų rujos. Viena ateis, |T . "" x . _Ipasibars, pakalbės ir vėl bėga1 L.gone pažvelgė su nusuypso- 
namo, kad neitų vyrai kviestis 
pačių. Ta išeina čia, žiūrėk, jau 
kita atbėganti. Visos eina ligo
nio aplankyti, tardamos, gerus 
darbus daryti. Ligonis gi, jau
na mergaitė gali lovoje ir mažai 
teišmano kas aplink dedasi, čia 
pat lopšy guli ką tik gimęs vai
kas.

j imu į kalbančią Ragaišienę, nu
sistebėjo. Jai buvo noras su ja 
širdingai pasikalbėti, bet kad ji 
darė užmetinėjimus, tai esant 
ant širdies sunkumui, negalėjo 
nė žodžio ištarti. Dar ji nė vie
no nesutiko, kas butų su ja taip 
širdingai pakalbėjusi kaip Jo
nas, bet dabar jo vietoje tėra su
lamdytas laiškutis ir visaip kal
bančios kaimo bobutės. Kad ga
lėtų, visus atstumtų nuo savęs 
ir eitų į tyrus ko tai jieškoti, 
kur tai slėptis nuo žmonių akių, 
žiūrinčios akys ją taip kamavo, 
jog ji vos, vos susilaikė nuo al
pimo, nuo verksmo.

—Visados man blogai, visados 
aš kalta....

-—Ko jau nerims ti, ne tu pil
niu, ne tu paskutinė, aš norėjau 
kad pasisaugotum.... Gi vėl, ne 
mano dalykas, kaip išmanai, taip 
ir padarai, tik kam reikia gailė
tis po laiko, kada jau nieko aša
ros nebepaveiks.

Ragaišiene, visados smarki, 
visados neužsileidžianti nė vieno 
daunr susimąstė. Onute gi ver
kė širdyje neišsiduodama ašaro
mis. Jai rodosi, kad štai ji ken
čia, o visi kiti ant jos kančias 
krauna, o ji tas kančias velka ir 
velka į tyrus, kur, rodos, nuvil- 
kusi numes ir tuo jos vargai 
baigsis. Jai atrodo, kad kada nors 
iš jos tų vargų pasidarys džiaug
smas ir laimė.

Atėjo šeimininkė ir pakvietė 
prie stalo Ragaišienę, kad užsi
gertų :

—Na, kaip atrodo mano ligo
nė. Ir kas galėjo tikėtis, kad lig 
to daeis- Jonas toks linksmas, 
kada ateidavo vis
kad ilgiau liktųsi, kad daugiau 
ką nors pasakytų, o dabar, kad 
nors kada laiškutį atsiųstų arba 
-atsilankytų, nė akių nerodo. Ar 
jau taip ir toliau bus? Argi 
nebus atkeršijimo? Visados aš 
viena turiu ūki laikyti ant savo 
pečių, kad nors % kas užjaustų, 
padėtų, o dabar visi eina savais 
keliais, ir namiškiai ir samdyti.

—Taip, taip kaimynei, mes vi
sados daugiau dirbam negu vy
rai. Manasjs kol bus namie, tai 
nieko, bet kada išeina, tai žinok, 
kad pareis prisigėręs, kad tau 
reiks visus jo darbus nudirbti, o 
padirbus dar turi laukti kum
ščių nuo jo. Taip jau radom, 
taip paliksim, niekados nesima- 
žins musų vargai, vis toms mo
terims visos naštos. Kad vyrai 
nor$ pirštus kada kilstelėtų, kad

Marsas jau 
ant vienos 
pasižvalgė;so gamintieji. Per jas tai ir bus 

tėmijamas Marsas.
— Mat, ką reiškia savoji ga

myba. Išsirašyk, jei nori iš Len
kų.... — net užsirydamas džiau
giasi.

— Telefonistėms duota ištisa 
savaitė išsimiegoti, kad užmez
gus susisiekimą su Marso gy
ventojas netektų abonentams 
laukti prie aparatu, kol jos atsi
bus centralinėj e.-Paskelbta spe
cialu mobilizacija visiems jų ka-

Mieste St. Paul, Minneso- 
tos valstijoje, per preziden
to rinkimus komunistų kan
didatas Foster gavo — 238 
balsus. Gal atsimenate, kad 
tame mieste komunistai lai
kė didelę konvenciją su far- rjS) žvilgterėjęs į juos, neprane- 
merių atstovais ir organiza- ša nė vienu žodžiu, — galima 
vo “ 
rių-Darbininkų partiją”.

Komunistų spauda tuomet fesoriur ^" 
rašė, kad darbininkų masės . .
e4- 4. Jisai ėmėsi juk ne baikas ko-St. Paul mieste su didžiau-',. , ,. i.. . . kias pasakoti Lietuvos visuome-
S1U entuziazmu pritanan- jjgi, 0 išreikšti savo nuomonę, 
čios komunistams. O dabar per valdžios leidžiamą laikraštį, 
pasirodo, kad iš 80,000 bal- apie Lietuvos valstybės tarnau- 
sų, paduotų prezidento rin- daugumą. Tai yra įimtas 

klausimas, ir gvildenti jį, ope
ruojant bobiškomis insinuacijo
mis, visai nepritinka rektoriaus

masinę klasinę Farme- vislų “įrodyti”,, net ir Lurdo 
| stebuklus. Bet šitoks “įrodinė
jimo” būdas nedaro garbės pro
fesoriui.

kiniuose, “draugas Fosteris” 
gavo tenai tiktai 238!

Ar ne tiesą mes sakėme, titulą nešiojančiam žmogui!

Nustatyt kaltę dėl kilusio 
karo yra nelengvas dalykas. 
Didžiojo karo metu visarpe 
pasaulyje buvo skleidžiama,' kad visi komunistų pasigy- 
kad didžiausias, jei ne vie-j rimai tai begėdiškas blio- 
nintėlis, to karo kaltininkas 
esąs Vokietijos kaizeris. Tą
ja mintim, kad senoji Vokie
tijos valdžia su kaizeriu 
priešakyje iššaukusi pasau
lio karą, vadovavosi ir Ver- 
salės taikos konferencija; to
dėl ji nutarė kad Vokietija 
turi mokėti “reparacijas” 
Santarvės valstybėms.

Bet šiandie pasaulio opi
nija tuo klausimu jau yra 
žymiai pasikeitusi. Daugelis 
žmonių net ir Santarvės ša
lyse ir Amerikoje dabar ma
no, kad dalis kaltės dėl to 
didžiojo karo puola ant val
džių, kariavusiųjų su Vokie
tija. Girdėt’net ir tokių nuo
monių, kad kai kurios prie
šingos Vokietijai valdžios 
galėjo būt kaltesnės, negu 
kaizerio valdžia.

fas?

New Yorko valstijos mie
ste Rochesteryje, kur komu
nistai prieš rinkimus laike 
“didelę konvenciją” ir su
tvėrė “masinę klasinę parti
ją” New Yorko valstijai,

Algi*-.

Apie šį tą... žodžių, 
<apie štai ką

> Atėjo ir Ragaišienė metus vi
sus darbus. Metė ir išbėgo dar
bus palikus vyrui daryti. Kur 

Iji apdirbs, rodos, niekados netin-

Informavo prakaitu

[“L. ž.”J Be galo mėgstu du 
dalykų: kiaules ii’ astronomiją. 
Kai kam gal ir keista atrodys, 
juoba, kad kiaulės kaž-kai^ ne- 

Tosteris gavo — 375 balsus! Kjrj§a su įvairių Flamarionų su-, 
North Dakotoje, kur UŽ' rastomis keistenybėmis, bet ma- 

La Follette’ą paduota 89,180 
balsų, komunistų kandida
tas Fosteris gavo — 307 bal
sus. Washingtono valstijoje 
už La Follette’ą balsavo 118,- 
236 piliečiai, o už Fosterj — 
221. Ir taip toliaus.

Taigi išsipildė drg. Dėbso 
p.’anašavimas, kad komuni
niai su savo kandidatu pa
statys save ant juokb. .

Apžvalga
Šitoms nuomonėms sustip

rinti daug prisidės nauji do
kumentai, kurie tik-ką tapo 
paskelbti Paryžiaus spaudo
je. Tie dokumentai tai buvu
siojo Francijos ambasado
riaus .  u—, x.
Luis, slapti memuarai (atsi-Į to► profesorius, 
minimai). Juose yra sako
ma, kad didįjį karą sukur
stę buvęs Rusijos ambasado
rius Franci jai, Izvolski, ir 
buvęs Francijos preziden
tas, Raymond Poincarė (ku
ris nesenai turėjo ministerio 
pirmininko vietą).

Ambasadoriaus Georgės 
Luis’o memuarai nurodo, 
kad nuo to laiko, kai Poin
carė tapo išrinktas Franci
jos prezidentu 1912 m 
draugiški 
Vokietijos 
po nutraukti, Franci
jos prezidentas susidrauga
vo su Rusijos militaristais 
ir pavirto įrankiu Izvolskio, 
kuris išvien su italu TĮttoni 
sukurstė nelemtą Tripolišo 
karą.

BAISUS “DOKUMENTAI"

Kauuo “Lietuva” paskelbė, o 
Chicagos “Draugas” pakartojo 
kokio tai “Studento” pasikalbė- 

jjimą su kun. Pr. Bučiu, kuris 
Rusijai, p. Georgės dabar yra Lietuvos Universite- 

„ 4_________ Tame pasikal
bėjime pasakojamą daug viso
kių stebuklų apie nedoruosius 
krikščionių demokratų priešus 
(mat, Bučio specialybė yra ste
buklų tyrinėjimas; jisai yra ap
rašęs Lurdo stebuklus). Be ko 
kita, štai ką išgirstame apie Lie
tuvos valdininkus:

santykiai 
valdžia 

nutraukti.

»> 
su 
ta-

rių valdininkų dauguma 
yra viešai ar slapta įstoję į 
opozicijos partijas, tik mažu
ma tepriklauso partijoms, tu
rinčioms daugumą Seime. Nė
ra nė mažiausios abejonės, 
kad mus opoziciniai valdinin
kai dažnai tyčia skaudina pi
liečius rinkikus, norėdami juos 
nubausti už netokio Seimo iš
rinkimą, kokio valdininkai no
rėtų.”
Na, ar ne stebuklas? Valdinin

kai, kuriuos kontroliuoja krikš
čionys demokratai, varinėja 
kerštus prieš juos. Ir kokiu bū
du? Na-gi tyčia skaudindami 
Lietuvos žmones!

Pagal rektoriaus "logiką ’ iš
Jeigu 1912 m. musų vai- ęįfla, kacĮ valdininkai, prikiau-

valieriams,J<ad jos galėtų, atsU 
flirtuoti su jais iki žiaunų ar 
dar daugiau ir netrukdytų susi
siekimui.
išpilta Marcė.

— Tu žiūrėk, koksai subruz
dimas!.... stebėjausi.

— Kad Marsas nesušlaptų ka
liošų Laisvės Alėjoje, kuogrei- 
čiausiai bus valomas visas pur
vas. Tam reikalui bus pavarto
ti nusišpicinusių bankų patys 
sau kreditoriai. Gi pačiam erd
vių svečiui pagerbti gaminama 
stebuklinga degtinė, kuri kiek
vieną šeštadienį nuo 6 vai. va
karo tūluose restoranuose ste
buklingu budu pasikeičia į sel
terį ir alų, kuris tuo pat metu 
keičiasi j buljoną.

Ana va, kokie stebuklai! 
— net susiriečiau.
' — Visi virtusieji poetais kal
viai greitai telkiami į “Flo- 
rance” muilo fabriką kaipo ža- 

[ lia medžiaga muilui gaminti. Už
mezgus prekybinius santykius 
su Marsu, tasai iš poėtkalvių ii’ 
žurnalšiaučių gamintasai muilas 
bus eksportuojamas tenai. Mat, 
dabar nuo jų kurinių žmonės ži- 
vatais serga, o muilas bus sto
rai marsieČių odai visai tikęs.

— šia tau, kad nori.... — vėl 
išsitiesiau.

— Partijų lyderiai, — rapor
tavo toliau net uždusdama Mar
ce — jau nuo senai pradėjo vil
ti košę. Marsui pavaišinti. Jei 

|šis nevalgys, teks jiems patiems 
ragauti. Esama abejonių, kad 
jauni valstybingumo žvilgsniu 
viduriai neišlaikys ilgai virtos 
košės ir gali būti pavojingų už
degimų, jei laiku nebus parū
pinta ricina....

Čia Marce užduso ir supliuvo. 
Tai yra — sugriuvo.

Tokių žinių prisiklausęs, tai

ne busi Marsas?
siau.

— Taigi. O pasakyk tamsta pabarė mažus vaikus, kurie ant 
---- , _ |.al,g paduodamas man slenksčio žaidė ir nusivaliusi no- 
koją (naujas sveikimosi būdas) sį lindo į trobą pro aprūkusias 
— kur mane galas atjojo? į duris. Jos troba aukštesnė,

—. Ūgi kaip.... Nagi pas mus. šviesesne, o čia lyg į urvą įlendi.
Priėjo prie lovos, pasiklausė li
gonės alsavimo ir riiatydama, 
kad nemiega, prašnekino:

—Na, kaip \ ar geriau 
sveikata. Tokia jauna!

Taip sakyt, padarėt mus laimin
gais savo atsilankymu ir teiki
tės priimti, ponas Marse, gilios 
pagarbos pareiškimu. (Mat, po
rą metu, tarnavau UKM.).

eina 
Kad

Marsas pažvelgė į mano nuo- tokia mirtum tai ir aš ne vieną 
lankią figūrą, pasišaipė ir ta- ašarą išliečiau. O kur, dukryt, 
rii: [tavo jaunasis, kodėl jo nė akių

— Taip, tai taip, bet kodėl nesimato. Mat kaip blogai būti 
tamsta toks pasmirdęs? ‘kvailia, jog kiek kaitų sakiau,

Mane toji Marso pastaba mu- kad tekėk už gaspadoriaus, o su 
.šie užmušė.

no asmens gyvenime tuodu reiš
kiniu savo laiku vaidino be ga
lo didelį vaidmenį.

Kuomet aš be pašaliečių, pa
galbos pradėjau' užsivilkti keli- 
naites su viena stora pasitiki
ma petneša per petį, po ilgų! ta
rybų su motina, tėvas nutarė, 
jog aš galiu būti visai pasitiki
mas kiauliaganys, ir kad aš jas 
ganysiu, o ne jos mane.

Netrukus man buvo duotas 
pagaikštis su Morą virve ant 
galo, kurį vadino botagu, bet 
galima buvo vadinti ir spragilu, 
ir aš pasileidžiau po pūdymus 
vandravoti.

čia tai aš ir pradėjau savo 
karjerą. Kai kiaulės ramiai kni
so, aš guldavau aukštelninkas 
ant ežios ir sekdavau beplau-'strypu per nugarą palydėtas, 
kiančius debesis, o vakarais/ be
atsirandančias žvaigždes. Tokie 
pradiniai astronomijos bandy
mai man labai brangiai atsiei
davo: kiaules mažai astronomi
ja tesiįdomavo, daugiau Tas vi
liojo Bimbilo bulvės. Taigi pa- 
mačiusios mane ramiai ant ežios 
bambsanti, kiaulės kuogreičiau- 
sia droždavo su vizitu į1 Bimbi
lo bulves, o Bimbilas, taip pat 
su vizitu ir su vytimi rankoj at
eidavo pas mane. Pasekmėj — 
mano gražiausio margienio ke- 
linaitės buvo taip nemielaširdin- 
gai taškombs, kad jei ne stora 
petneša ir mano greitos kojos, 
nekartą butų joms tęk§ kąlėti 
Bimbilo girnų kamaręj.

Užtat ir dabar dar, kuomet 
atgulu ant pievos ir pažvelgiu j 
dausas — tuoj prisimenu kįau- 
les, kurios gali pabėgti į Bimbi
lo bulves. O kaip pamatai/ kiau
lę, tuoj prisimenu observatoriją 
ant ežios ir Bimbilo vizitus.

Tai mat, brolyčiai jųs mano, 
kodėl mano sąrponėj kiaulės ir 
astronomija rišasi kažkokiais 
organiniais/ryšiais.

Ha, o štai ką aš norėjau pą-» 
sakyti. Tą vakarą Marce man 
paslaptoms pasakė, kad šią nak- kurą į mirgantį žvaigždėmis

žaibu iššokau iš kambario ir pa- 
sileidžiau į rugpiučio 2 dieną 
pradėjusį kursuoti autobusą, bet 
užkliuvo koja už miesto ežio, 
einančio mielių parnešti ir aš 
pasijutau belekiąs ekspreso grei
tumu konkėje.

Ištisą dieną, jųs mano dobi
lėliai, dukau po miestą, galvą 
atvertęs dairiausi, bene pamaty
siu atriekiantį Marsą, bet anei 
čikšt. Matėsi tik varnos ir k’o- 
peracijos rūmai su supieckotu 
lombardo žiurstu. ,

— Mat tave pikis.— — pa
maniau: — aukščiau juostos ne
iššoksi. — Ir nutariau eiti na
mo. * *

i Bet mano Marcė ar tai iš dit 
’delįo rūpesčio, ar tai dėl to, kad 
ji MąrcŠ v- užkimšo duris ir nėr 
leidžia. Beldžiau ilgiau, neį ūki
ninkas į žemės Banko duris pa- 
skolos prašydamas — neleidžia 
ir gana.

Nutariau lipti į palėpę ir ra
miai sau nakvoti, o ryt.... kaip 
Dievas duos. Bet kur tau! Už
smaugė mintis apie prisiartinan
tį Marsą, it lapas prie n*ugarus 
prikibo. ■ ' f i?

— Pažvelgsiu, ar ką.... — pa
maniau. Ir pažvelgiau per čin

j tais pusberniais neprasidėk, ne-
— Kaip tai? Aš žmogus be- išeis ant gero. Dabar apgavo T r 

partyvif? ir jokio rfegeistino, taip paliko. O ką tu jam padarysi, 
sakyt ar. besurasi jį, kad prie altoriaus

Nespėjau baigti savo pasitei- nuvesti, gal jau Dievai žino už 
sinimo, kaip pamačiau atjudan- randasi nuo čia, j|al
čią procesiją, tik ne laidotuvių, su’kitom burkuoja. C.._ — 
o.... supratau.
— Aš žmogus bepartyvis, 

ėmiau vėl teisintis. — !
kad kokį vekselį žiruoti, bet ir 
protekcijos nereikalauju. O smir
di todėl, kad.... Matot, visų knia- 
ziumi kadaisia buvo Riurikas, 
tai jis ir įvedė tokią sistemą, 
kad tūlas dienos darbas per nak
tį privalo būt.... privalo visai jo 
nebūt.

Ar Marsas patenkintas buvo 
tokiomis mano informacijomis nei kalbant> atsivertė. ąnt kito 
— nežinau. Tik jis pažvelgė j $()no, ipažiurėj() j ir Vėl susi- 
musų sostinę ir tarė: gėdus nuleido akis. Ji tokia ne-

— reikėjo man baidytis jrąSį paliko, jog nė pusė to neat-
tiek milijonų kilometrų, kad pa- stovėjo,ką pirmiaus galėjo pa

daryti. Pirmiaus visados buvo 
gera ir linksma, bet per tą pus- 
___ 3 _ ___________  Jai taip

nintėle blusa, kurią, amžiną at- būdavo malonu, kada atsilanky- 
ilsį, mano tėvelis, kad jam rau- davo Jonas, geltoplaukis.
ginti agurkai sapnuotųsi, mirda-1 >—Eik, eik Onut, kam gi tau 
mas paliko, sučiaudėjo ir baisio-Į reikėjo prasidėti ne su sau lygiu, 
se kančiose mirė. Aš žmogus vis- nejau nebūtum radusi tokio, ku- 
ko matęs, bet tokio spjovimo ris butų turėjęs turto, nuo kurio 
dar nemačiau. Mano panosėj nebūtų pabėgęs, o dabar...
(tik ne iš panosės) sudūzgė, su- 
birbėjo ir strimigalviais pasilei
do ne tai didelių vėdarų, ne tai kaip, tai Jonas galėjo pasielgti, 
diplomatinių salon-vagonų bu-

. Gal bu- 
jtum geriau padarius, kad butum 

__ 'į Rusiją išvažiavus, kaip tavo 
Ir ne"tai__________ sesuo, gal ten ir tu

butum ištekėjusi, o dabar čia tu
jink vargų ir bėdų prispausta. O 
kylula gero sulauksi nė pati neži
nai, gal prisieis per amžius var
gus, vargus ant lauko kur su
stingti, neturėsi nė kur galvos 
nuo lietaus pakišti. Kiek kartų 
aš tau sakiau, bet niekados ma

inęs neklausei...
I Onutė atsiduso taip Ragaišie-

tekus į tokį, atsiprašant, gurbą!
.... Tfu!.... — Kaip spiovė....

Man tik akyse sumargo, vie- beini viskas atsimainė.

Onutė dar kartą sujudėjo, su
sigraudino. Ji irgi nesuprato

prašydavau,

tižia butų buvusi kitokiose santys priešingoms klerikalams tį Marsas nusileisiąs ant žemės, dangų. Ir čia gimė manyje 
rankose“, sako p. Luis, “tai -s ----- L-*-11 i-...rauko.se

/
partijoms, stengiasi sukelti — Ką? Marsas.... nijalė minlib. Vieta juk kur kas

. ..... ' - ................................ ... . —■ t, '■ .........................■■■■

diplomatinių salon-vagonų bu- Pakišo ranką po pagalve, pa
ryš, ot, tokių, kaip išpustas Mar- gniaužė Jono rašytą laišką iy ap- 
ces sijonas. Paštyrau, broleliai. 
Nekitaip — manau —- antikris
tas bus atkeliavęs. Pasirodo, tai 
autobusų esama. Tai, sakau, 
spiautukas, o!

Pakėliau maldingai akis į dan
gų, ugi mano Marsas bekulniuo
jąs atgal j erdves.

Mat, sakau, nelygu galva. 
Kaip musų nors ir labai didelis 
ponas spiauna kam į akis — nie
ko neišspiauna. Tik šlapios lu
pos pasidaro.

Sprukęs namo išverčiau duris 
į kambarį, ųuo kq mano Marcė 
gavo išgąstį, o ųpo išgąsčio — 
gumbą tarp desiniųsios jaujos 
ir kairiosios kojos kplnio. Bet 
ką reiškia vieno žmogaus liga kai kam pasakau, nors vieną, ta- 
prieš viso pasaulio gerovę? Par sai “kas nors' 
sigriębįau knygą, kurioj’ buvo trumpai • 
viskas aprašyta, ir vaistas nuo 
čertplaukįo ir stebuklas su pran
cūzų . karalium, o gale ir apie 
žvaigždes pai’ašyta. ’ Tęn sužino- O iki tam laikui nutariau pa
jau, kad Marsąs 1 pavelija sau(
malonumą keliauti į žemę labai [ kuoramiausiai užmigti. O už luo 
1’etaj. Apie ąimtą, metų Jjs' ą^cįi(metų, duodu delną kutenti, kad 
sau dangaus čiukure ir spjaudo (iš Marso susidūrimo su žeme įsb 
į lubas. O jau paskui ir į žemę gysimę kanalizaciją ir kitą ką, 
špacieruoja. Ir štai pus mane gi- ko mes miegodami trokštame.

irimo. Ragaišienė matydama, 
kad negaus jokio atsakymo pra
dėjo Uiti. Pirmiaus įsikarščia
vusi, o dabar gerumu norėjo iš
gauti žodžius.

—Mat, dukryt, kaip blogai, 
daug yra pagundų, bet reikia jų 
saugotis. Ką tu su vyrais, visa
dos jie lieka liuosi, o mes turim 
kęsti vienos pasilikusios. Ar ne 
taip, jog ne viena butų daug lai
mingesne, kad vyrai neapleistų. 
Jog dabar ir tau vienai daug 
sunkiau negu kad kartu butu-

Skundėsi abi kaimynės Ragai
šienę, už jos kalbėjimą, už vi
sur kišimąsi vadino Makalo Pra
ne. Vaikai, tie velniūkščiai, kur 
tik ji pasisuks, jie jau ir eina 
paskui jos buriu saukdami “Ma
kalo Prane, karves praganė; 
botkočiu gavo, kaip gegė kuka
vo.” Kad ji sugautų nois vieną, 
tai žinotų kaip su juo apsieiti. 
Kiekvienas ant jos užsipuola, vi
si ją pravardžiuoja. Senesni pri
siklausę jos traškios kalbos ty
čiojasi, o piemens nuo senesnių 
išgirdę.

Ragaišienę pravardžiavo nuo 
jos kalbėjimo budo. Antras

"■ ’«!■ !■ !rw‘, ....... * t 1 .....

mė vėl nauja geni jale mintis, 
(pas mane jų labai daug gim
sta ir visos jos genijalės, bet

i” reziumuoja labai 
— “durnas ”), 

kad sekantį vizitą reikalinga 
čiupti Marsui už skvernų ir te
gu spjaudosi. Tai prispiaudys!

šas. Jį vadino trakiu. X įsuose 
suėjimuose visados jis išsiskir

davo, visados juda, kalba juokui 
krečia, kariais išeidamas j pūdy
mus, tradakiuodamas Tankiai 
mėgo degtinės tiek įsigerti, jdg 
ne vieną pelkę išdžiovino savo 
šonais užvirtęs.

(Bus daugiau)

.sekti kitų miegalių pavyzdį R

Ar jųs žinote, kad
Lietuvoj, pradedant sekamais me. 

tais, studentai turės mokėti už 
mokslą. Už Universitetą reikės mor 
keti, į metus 150 litų, o už augžtesne 
mokyklą 100 litų. Ai’ jųs žinote, 
kad 20 Helmar Turkiškų cigaretų kai
nuoja, biski daugiau, negu 20 papras
tų cigaretų ir yru verti kelis sykiu., 
daugiau. Kaip kiti, jųs džiaugsitės 
permainę i Turkiškus.

rauko.se
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CH1RAG0S
Žibios

Operoje
šioj savaitėj didžiojoj Civic 

operoj. Auditorium teatre, ei
na:

Antradieny (šiandie): Perlu 
Žvejai, dalyvaujant Parėto, 
Hackett, Rimini, Cotreuil, p-lei 
Nemeroff ir baletui.

trečiadieny: 11 Trovatore, 
dalyvaujant Muzio, Homer, 
Lament ir Rimini.

Ketvirtadieny: Lucia, da
lyvaujant Dal Monte, Kerr, 
Stabile, Corlis, Mojica, Lazza- 
ri, Oliviero ir baletui.

Penktadieny operos nebus.
šeštadieny po piet: Hoffma- 

iu» Pasakos*, dalyvaujant Mac- 
beth, Perini, k'orrai, D’Henna- 
noy, Meisle, Annseau, Sclnvarz, 
Defrere, Kipnis* ir baletas.

šeštadieny vakare. XPaPigiu" 
tomis kainomis): La Boheinc, 
dalyvaujant MeCormic, Tay- 
lor, Cortis, Rimini Lazzarj, 
Trevisan, D? Rits ir Morelato.

Lietuvaite teisiama už 
žmogžudystę

Vakar kriminaliniame teisine 
prieš teisėją Hopkins prasidėjo 
nagrinėjimas bylos jailųos lietu
vaitės Onos Valaniutės p. 
brolio Antano, taipjau Lucfne 
Marshall ir William D. Lydon,1 
kaltinamų nužudyme gyvnašlės 
Mrs. Bessie Gaensslen, iš kurios 
jie norėjo atimti pinigus.

Dabar yra renkami prišalki n- 
tivji teisėjai (jury). Prokuro
ras nesako kokios bausmės jis 
ketina reikalauti, bet manoma, 
kad reikalaus kalėjimo iki gyvos 
galvos. Kaltinamieji irgi tikisi 
išsigelbėti nuo kartuvių, nes vi
si yra jaunamečiai — nuo 16 iki 
19 metu amžiaus.

Radio paroda
Šiandie didžiuliame Coliseume 

atsidaro metinė radio paroda. 
Paroda busianti nepaprastai di
delė. Ji busianti didesnė net ir 
už nesenai įvykusią New Yorke 
pirmą visąpasaulinę radio paro
dą, nes dalyvauja veik visos tos 
firmos, kurios dalyvavo Netv 
York o parodoj ir dar daugelis 
naujų firmų. Taipjau tikimasi 
ir daugiau žmonių susilaukti.

Parodoj bus išstatyta viskas 
kas tik yra žinoma radio pasau
ly —■ nuo mažiausio ir pigiausio 
instrumento iki didžiausio ir 
brangiausio. Bus tokių aparatų, 
kurie nėra didesni už paprasti! 
guziką ir sveria mažiau vienos 
uncijos iki “Radio Rolls Royce’’

Aristocrat, brangiausio apa
rato visame pasaulyje. Bus iš
statyti parodon ir aniatorių dar
bai. Taipjau bus įvairių pamar- 
ginimų ir kuntestų

Parodoje bus atstovaujamos 
nelik Amerikos finuos, bet taip
jau Italijos, Japonijos, Vokieti
jos, Anglijos ir Francijos. Abel- 

nai paroda ketina būti labai Įdo
mi visiems tiems, kurie nors 
kiek yra suinteresuoti radio. 
įžanga j parodą 50c. Paroda tę
sis iki sekmadienio vakaro, lapk. 
23 d., nuo 1 vai. po piet iki 12 
vai. nakties.

Septyni žmonės užmušti 
automobiliu v

18 žmonių sužeista automobilių 
sekmadieny. 
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Pereitas sekmadienis pasižy
mėjo nelaimėmis su automobi
liais.. Net seąjtyni žmonės liko 
užmušti ir 18 žmonių sužeista 
nelaimėse su automobiliais, šie
met iki sekmadienio vakaro au
tomobiliai užmušė jau 599 žmo
nes.

Vienas žmogus, ugniagesių 
kapitonas Peter Christenson, 53 
m., 6100 Stony Island Avė., liko j 
užmuštas ir 8 žmonės sužeisti, 
ugniagesių vežimui prie 46 Ir 
Lincoln gatvių užbėgus ant tak- 
sikabo. Taksikabas liko numes
tas skersai gatvę ant šalygatvio, 
o ugniagesių vežimas apvirto, 
prislėgdamas Christensoną, ku
lis vežimą valdė,

Edvvard .Pouder,. 20 m., Oak 
Park, liko užmuštas apvirtus au
tomobiliui.' Tai pasekmė girta
vimo. Trys kiti vaikinai, kurie : 
buvo automobiliuję, liko areš
tuoti der neatsargaus važiąvimo.

Krank J. M raviu, 35 m., 1840 
\V. 22nd PI., įvažiavo į traukinį 
ir liko užmuštas, o jo pati gal 
mirt:nai sužeista,
>z Be to dar užmušta Octava 
Ouitmet, 57 m., 5705 So. Fran- 
cisco Avė. ir Peter Smith, 29 m., 
Evanstone.

Vincent Janosz, 35 m., tvai
kui Si., ir John Tague, 70 m., 
519 Root St. pasimirė ligoninė
se. Jie liko sužeisti automobilių 
šeštadieny.

Andrew Jaskieuicz, 4803 So. 
Ada St. liko sunkiai sužeistas 
nelaimėj su automobiliu.

Sportas
BRAZAUSKAS IR SARl’Al.lUS 

ŠIAUŠIASI PRIEŠ VIENS
KITĄ

Atvažiavęs is Brooklyno ris- 
likas Inoj iššaukė Karolių Sar- 
palių ristis. Sarpalius iššauki
mą priėmė, šiandie tarp 5 ir 
5 vai. vak. jiedu su savo pa
tarėjais atvažiuos į “Naujie
nas,’’ kad galutinai susitarus.

Brazauskas pereitą pūtnyčią 
parodė, jog jis yra geras ir 
•markus ristikas. Bet Sarpa- 
iius irgi nėra ištižęs. Tad jų
dviejų* ristynės gali būti la
bai įdomios, v

RUSAI NORI DUOTI VĖJO 
POŽĖLAI

Požėlą iššaukė net trys ru
sų ristikai: Niek Bihun, Bru- 
silov ir Maniacv. Jie sako, kad 
jio nebiją su lietuvių žvaigžde 
ristis ir galį jį parblokšti.

Baigi Požėlai reikės gero
kai susipurtyli, kad nuo savo 
priešų atsigynus.

Smulkios Žinios
Jau atėjo ir žiema. Vakar 

Chicagoje gerokai snigo ir jau 
visur žemė balnoja. Labai ■ re
tai būna, kad pirmas sniegas bu
tų toks gausus, kad nuklotų že
mę ir pasilaikytų kelias valan
das.

Harry Good, 4(1 metų iš St. 
Louis, liko užmuštas barny su 
nepažystamais žmonėmis, ištiku
siame po susidūrimo autęmobi- 
lių prie Jackson ir Ganai gatvių.

Mrs. Frances Munyer, 18 m., 
1422 So. Kedzie Avė., pašovė ir 
gal mirtinai sužeidė savo namo 
janitorių negrą J. B. Burford, 
28 m. Ji sako, kad negras ban
dęs ją užpulti ir jau buvęs įsi- 
briovęs į jos miegamąjį kamba
rį. Ji liko areštuota. 

Lietuvių Rateliuose kti prie komiteto Chicagos lietu
vių organizacijas. Jos turi ne- 

1 išmatuojamų pajėgų, kurias ga
ilėtų sunaudoti gerovei Vilniaus, 

l/VK Pncod?in Nutarimai tos musų valstybes ^motinos, Su- HilVi rUouUZIU llUldlIlIldl gijimui su organizacijomis iš- 
Rengs didelį koncertą; rūpina- j rinktos tani tikins komisijos, 

masi pagaminti tam tikrų žen- Aptartas taipogi klausimas žen
klelių; kviečia prisidėti orga-A^lli ir jis pavestas valdy ai 
nizacijas; gavo pasveikinimų, i tolimesniam švaistymui. Pn- 

 imtas taipogi sumanymas reng- 
Pereito šeštadienio vakare, ti koncertą netolimoj ateity nau- 

Mildos svetainėj, Vilniaus Vada-1jai pastatytoj Lietuvių Audito-

I

I

f

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

♦
9

vimo Komitetas turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Nariai ir organiza
cijų atstovai iki atidarymo susi- 

| rinkimo, dalinosi nuomonėmis 
apie komiteto darbuotę. Dauge
lis apgailestavo, s kad kaikurie 
laikraščiai, neaiškiai suprasdami 
Vilniaus šęlpiipp darbą, stengia
si įnešti jame partinius ginčus 
ir prisidengiant tuom darbu ata
kuoti savo oponentus. Bet V. V. 
K-tas nekreips į tai domės, nes 
jo užduotis yra veikti tik oku
puoto krašto sušelpiami ir pa- 
liuosavimui, O šitiems tikslams 
pritaria ir remia visos Amerikos 
lietuvių partijos: katalikai, soci
alistai, tautininkai ir kiti, nežiū
rint kaip nesiskirtų jie kituose 
klausiniuose. Kėlimas ginčų tik 
ardo bendrą darbą.

Susirinkimą atidarė vice-pir- 
mininkas Dr. A. Rutkauskas. 
Atlikus visus įžanginius forma
lumus, svarstoma, kaip pritrau

Atkeliauja Įdomus 
Svečiai

rijoj, Ipir telpa keliolika šimtų 
žmonių. Koncertu rupinties pa
vesta auditorijos sekretoriui p. 
A. Jankauskui ir dviem kitieiįi 
nariam. Gautas nuo ištremtų 
vilniečių jaunimo pasveikinimas 
maž daug šio turinio:

“Amerikos lietuvių prijauti
mas ir aktyvus dalyvavimas Vil
niaus vadavimo darbe yra pa? 
kankama garantija, kad musų 
sostinė bus paliuosuota iš lenkų 
jungo. Kaune šiuo laiku yra ne
mani ištremtų vilniečių, kurie, 
drauge su savo vadais p.p. Bir
žiškais, veikia iš visų pajėgų. 
Amerikos lietuvių pavizdys su
teikia jiems drąsumo ir pasitikė- 
jįjno- Visų lietuvių pajėgomis 
su’gebėsim paliuosuoti Vilnių.

Vilniečių jaunimo vardu:
Juozas čiburas.” 

t

Kitas Komiteto visuotinas su
sirinkimas įvyks už mėnesio lai
ko. —Narys.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 val» po piet.
.............. . ........................................ i <■"____ _IL-Lil—1

GERIAUSIAS LIETUVIŲ' 
RĘSTAURANTAS

— Gerą dieną, drauge.
— Kaip tamsta puikiai iš- 

rodai ?
— Skaniausius valgius valgy

damas ir gerą patarnavimą gau
damas, užtat gerai ir išrodau.

Užprašome visus musų drau
gus ir drauges atsilankyti i mu
sų retauraną, tikriname, kad vi
si busite užganėdinti. Pas mus 
vieta švariai užlaikoma, gražiai 
ištaisyta ir skanus valgiai.

NATIONAL RESTAURANT 
.1841 So. Halsted St.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Nuo 1896 .
WENNER$TEN'S 
yra .prirengėjai 
Anynių-S’alyklo sko 
nio. -

Todcl, kad salyk
lą ir apyniai yra su 
jungti ir la
bai lengva 
yra pri
rengti.

MALT
and’'"'

HOPS
Combmed

HeNNJNQWeNN£RSTEN INC/
2960TAWRĖNę& AVE„ CHICAGO

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęon Be 
PeilioVOU Skausmo

Kuomet jus perdaug nuvargstate 
nešiodami diržų, ateikite pas mane .ir 
išsigydykit savo rupturą. Jus ne
trukdysite laiko nuo darbo ir išgydy
mas buų įiastovus. Ateikite pas dak
tarą kuris išgydė šimtus kitų.

Skaitykit ką Mr. Prill sakų:
“Aš turėjau dvigubą rupturų. Iš 

kairės pusės aš turėjau per 46 me
tus. šešiolikų metų tam atgal aš 
nuėjau pas Dr. Flint dėl gydymo. Jis 
išgydo mano nuo abiejų rupturą, su 
jo metodu, be vartojimo peilio ir be 
kentėjimo skausmo. Tai buvo puikus 
išbandymas. Per tuos metus aš ne- 
kentėjou ir neturėjau jokio trubelip 
nuo rupturų. ' Gydymas buvo visai 
pasekmingas ir numanau, kad busiu 
visuomet sveikas’’ .

W O. PRILL,
Rochester, Ind..

VER1COSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

ją gyslas mano paties budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.-

/ Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 p< 

pietų, panedėliais ir ketvergaią ik 
p. n., nndėilomia, uždaryta.

......... ...................... .
Phone Boulevard 9611

A.KAIRIS
Murinimo ir budavojimo generalis 

KONTRAKTORIUS 
3352 So/Halsted Si .

Namai 3356 Lowe Avė.

Ar jus žinote, kad
Lietuvoje dabar* yra 2,028,971 gy

ventojų, iš jų, 1,133,121 gali skaityti 
ir rašjrti, o 421,392 gali tiktai skaity
ti. Ar jus žinote, kad visi tabakai 
kurie einu rūkymui, nėra geresnio 
tabako kaip Turkiškas tabakas iš ku
rio yra padaryti Helmar Turkiški ci- 
garetai. Bandykit permainyti i Tur
kišką tabaką, jus džiaugsitės, kaip 
kiti džiaugiasi.

gOflim m * 1111 og

Skausmai, 
mėšlungis,

neuralgija ir reumatlškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

*

SEVERA’S 
GOTHARDOL r

*
B 
i
I
I

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.

t
W. SEVERĄ CO. fcaT

CEDARMtARIpSj ,10 WA

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C„ D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užslsenejusias, be vaistų ir opera 
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų/ Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakaro.
Medėldieniais nuo 9 iki 12 piefj. J

Telepbone Lafayette 4543 I

-‘‘tK $ .. ............ ..

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai šaltis pa
gauna, skauda galvą, užkietėjim-as 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reuniatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo tokių apsireiš 
kimų reikia būt atsargus ir a'tei 
tyj padaro daug blogo.
Šiandie jum yra Reikalinga pasi
matyt su chiropraktoriu ir buk 
sveikas.

Or C Yucius, D G., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Leavitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. vak

Telefonas Roosevelt 8135 
Rezidencija Bruns\vick 4887

b--------------------- i

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėle

Kaina $60
Tuodu padaryti dideli Hmugumą 
pats bau, savo giminėms ir drau
gams fu kuriais sauralinSji ir 
greičiau galėsi parafrti laišką ar 
Ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauiia 
mašinėlė su lietuviškomis raidimia 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamo*

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsu nuo 5-to pusi.)

Lygos vakarėlis pavyko
Pereitą šeštadienį, lapkr. 15 

dieną, ,Fellowship House sve
tainėj lygiečiai surengė gražų 
pasilinksminimo vakarėlį. Va
karėlis susidėjo iš šokių, žai
dimų ir skrajojančios krasos. 
P-lė Blekovičaitė skyrė gra
žią rankų darbo “necdle 
shion” dovanų gavusiam 
giausia atviručių.
mėjo p-lė B. Stanioliutė. 
Zapusta ir p-lė Stanioliutė pa
linksmino visus gražiai grasin
dami visokius šokius. Prie pa
sisekimo vakarėlio nemažai 
prisidėjo savo darbu jau aukš
čiau minėta p-lė 
Be lygiečių buvo

cu- 
<lau- 

Dovaną lai- 
Drg.

*innn Tiiįiiii.i

Vaičkaus Dramos Studija, kuri 
jau pradeda savo veikimą nuo 
20 d. lapkr. mėn. Kiekvieną 
dieną lankosi daug jaunuome
nės prašydami suteikti jiems 
smulkių informacijų apie Stu
diją. Daugumas iš jų Rijosi 
kvotimų, nors laikraščiuose bu
vo skelbta, kad ekzaminai įs
tojimui į Dramos Studiją bus 
daromi ne viešai, bet atskirai 
kiekvienam studijantui. kad 
viens kito nevaržytų.

Jeigu susidarys didesnis 
skaičius mokinių, negu studi
jos nusistatymas yra, tai bus 
suorganizuota antra grupe 
si ndijantų.

Studijos tikslas neatstumti 
nei vieno, bet duoti galimybės 
kiekvienam norinčiam 
dramos artistu ai1 tai 
koniškos ar lietuvių 
Todėl kiekvienas, kurio

■MMM

ameri- 
scenos.

vakaro.

ir svečiu at- 
Dalyviai šio 

sakvti, buvo

ninins.

J. Vaičkaus dramos 
Studija

<»1

galimybės istobi 
įgimtą talentą ir 
to žodžio prasmėj menininku. 
Studijoj plačiai bus dėstoma 
ir apie režisavimą, lodei visi 
senesnieji režisieriai turės pro
gos pasemti platesnių žinių ii' 
tolinus varyti savo pradėtą dar
bą. Kuriems aplinkybes nepa- 
vclins sistematingai 
studiją, tiems
privačios scenos painokos. <

Todėl visi tie, 
čihu svajojo 
Amerikos 
teatro yra
prie dramos studijos, 
tai dramos 
atatinkamoj 
duoti 
stiprias,

savo

lankyti
bus teikiamos

ite et c b o v e n C o n se i va t ory 
Music, 3259 S. Halsted St. 
Boulevard 9244.

Kaip teko patirti, platesne 
visuomenė susidomėjo J.

kurie anks- 
apie sukūrimą 

lietuvių nuolatinio 
kviečiami prisidėti 

nes tik-

aukštumoj gali 
musų jaunam teatrui 
kupinas energijos pa- 

Kiekvieno susipratusiu 
ėio-

TUMI I

kuri toliau minėsiu, yra popu- 
liariškiausi Shakcspoaro veika
lai. Taigi Dykūnas turi žinoti, 
kad ne autoriaus kaltė jeigu 
torfe vietose išeina “nuobodu”, 
bet lošėjų. Kitas dalykas, Dy
kūnas matyt, kaip ir abelnai 
publika, nėra pratęs klausyti 
lošime ilgesnius sakinius kaip 
tik ką ima pusę minutos.
kur aktorius 
dvi, musų

ja, mat 
pasaka.”

Jei 
kalba minute ar 

publika . tuoj prade- 
na, ir Dykūnas su 

išeina jau “nuobodi

liktorių marinimo ir 
irgi patarčiau Dyku- 

pa žiūre Ii į Shakespearo 
us. žymiausias vra 

“Romeo ir Juliet.” Iš kur 
Shakespearas tą mintį gavo ir
gi duosiu pasiskaityti, štai:

‘ ‘ M c so po t a m i j o j k i tados. 
veno du jaunuoliai 
n a s kitą labai myli
tėvai tarp savęs vaidijosi ir

prikėlimo 
nu i

MAWJ1I8NW8, CMc*r», UI
P. S. šitas įrašyta no sulygi

nimui “Algis ir Giedrutė” au
toriaus su Shakespearu ar ki
tais klasiškais dramų autoriais), 
bet parodymui Dykūnui, kad ir 
lietuviai gali nueiti kiek to
liau nuo paprastų temų veika
lų rašyme, o ne painiotis tame 
pačiame* sūkuryje ir pataikau
ti lik korespondentams, kurie 
toliau patys nenuėjo nuo 
su mažučiu veikalų. 4 4- •

Dykūno prierašas
i

Shakespeare gyveno ir 
virš trijų šimtų metų 
Nuo to laiko 
technika, lad 
toli pažengti

teatras kaip
turiniu,

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI

m įt

Antradienis, Lapkr. 18, 1924

NAMAI-ŽEME

Mirė Lapkričio 16 d., 1924 
m. šv. Bernardo ligoninėje, su
laukęs -17 melų Paliko dide
liame nuludhne žmoną — Mari
joną ir keturis sūnūs, vyriausi-} 
12 metų ir jauniausis -l metų, 
brolį Juozapą ir seserį Oną. 
Amerikoj, brolį Augustina ir 
seserį Agniešką, Lietuvoj.

Paėjo iš Rakščių kaimo, Kur
šėnų parapijos. Kūnas pašar
votas 3142 Aulai i n Avė., ant 
2iii lubų iš užpakalio.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Lapkričio 20 d., 8:80 vai. ryto, 
Į Šv. Jurgio Bažnyčią, po gedu
lingų pamaldų bus palydėtas j 
Šv. Kazimiero Kapienes .

Kviečiame visus pažįstamus ir 
draugus laidotuvėse dalyvauti.

Nuliūdę <
žmona — Marijona ir vai
kučiai, brolis — Juozapas 
ir sesuo — Ona.

I lietuvio pareiga paraginti
■ nai augusius ir giihusius lietu
vius, kad iš jų tarpo išeitu ak
toriai, nes jie geriau supranta 
čionai augusiu sielą ir gali pa
daryti daugiau gražios įtakos

• i čionai augusią jaunimą.
Sulig studijos pranešimo 

laikraščiuose galima spėti, kad 
gabesnieji studįjantai ncišsi- 
galinti užsimokėti už studiją 
bus palinosuojami nuo mokes
čio. Tokiu budu susidaro labai 
gražios aplinkybes visiems no-

Lieka padaryti pirmų ir suti
nusį žingsnį — atvykti 20,

21. 22, 23 ir 24 dd., 8 vai. vak. 
į studijos butų Beethoven Con- 
servatory ir išlaikyti ckzami- 
nus-kvotimus. —d.

Prie “Algis ir Giedrutė”

VIEŠA PADĖKA

A. A. Anelės Schultz dalyvavusiems 
laidotuvėse, kurios įvyko Lapkričio 17 
d., 1924 m. Tariame širdingiausią 
padėkos žodį gerb. pralotai K t ušui, 
Sv. Kazimiero seserims, poniai Šau
lienei, grabnešiams, mergaitėms, ku
rios nešė gėles ir visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, kurie ko
kiu nors budu prisidėjo prie šių lai
dotuvių ir ramino mus sunkioje va
landoje.

mandagų patarnavimą.

Dėkingi Jums
Ona ir Jonas Schultz. '

PRAŠALINKIT 
REUMATIZMĄ 
Su Terpentinu

Sustapdykit tą reumatišką skaudė
jimą tuojau! Tegul rtirpentinas nuei
na tiesiai i skaudamą vietą ir praša
lina jj! Kuomet terpentinas ateina, 
skausmas pranyksta.

Naujas išradimas Turpo, sujungia 
visas terpentinio misterines gydan
čias jėgas su kitomis geromis gyduo
lėmis. Jos nepadaro pūslių, nonude- 
gina, ir nenudažo odas . Jis nėra rie
bus ir neatsiduoda. Prašalina reu
matizmo skausmus tuojau iš jūsų si
stemos Taipgi greitai prašalina slo
gas, išgydo skaudamą gerklę, arba 
krupą. Sustabdo bronchitj, lumbago, 
neuralgia, ir katarą. Prašalina gal
vos skaudėjimą ir kojų trubelius Su
teikia greitai pagelbą nuo nuplikimų, 
persipjovimo, nusibrėžimo, niežėjimo. 
Jos įsigeria tikrai ir greitai į jūsų 
sistemą ii* kuomet trinate krutinę ar
ba gerklę nusilpusio asmens, tuojau, 
galite pamatyti kvėpavimą!

Kam laukti? Kam kentėti! 
būti su skausmais?. Tegul 
prašalina jūsų skausmus šalin,
šykit jūsų aptiekoriaus Turpo — Ter
pentino Oitmento kuris turi savyje 
tas kitas atsakančias gyduoles Men- 
thol ir Camphor. Prašykite bile ap- 
tiekoriausl Turpo — 35c. ir 7Oc. šlei
vi keli s. f

Kam 
Tu r po 

Pra<

i viduramžių trage- 
Lietuvos krikštijimo

Keistučio Kliubo 
kerės

vo stat 
d i ja, i
dienų, ‘ 
tė D. I
Dramos Skyrius. Du 
pondentai apie tai rase ir kož- 
nas kraštutinai kitaip. Vienam 
buvo veikalas geras, lošimas 
prastas. .Antram (Dykūnui)— 
veikalas labai menkas, lošta 
vidutiniškai. Prie šio paskuti
nio noriu pastebėti kelias eilu-

l>ykimas matyt nori. kad 
viskas veikale (abelnai veika
luose) eitų taradai. taradai, be 
jokio aiškumo, bile lik barškė
jimas aktorių ant scenos, už
tai jis nei nepaiso ilgesnio bent 
kurio aktoriaus kalbėjimo. Jei
gu butų buvę ištiesti tik mo
nologai, tai ir tas butų gera 
icigu gerai atvaizdinsi. Taigi 
Dykūnas matyt pataikaudamas 
lošėjams, 
autoriaus.
čiau susipažinęs 
kais
tautų, be abejo jis taip nerašy 
tų. Jis mokėtų atskirti 
taradai 
nio.

Jeigu 
resniais 
skaito
Kl. Jurgelionio verstą Shakes- 
pearo dramą “Macbeth”. Joje 
irgi ras gana daug, kur vienas 
žmogus turi atkalbėti po pus
lapį, po pusę, ir dėl tų “mono
logų” nei tas veikalas, nei lo
šėjai niekad nebuvo papeikti. 
Priešingai, kaip “Macbeth,” 
taip ir “Romeo ir .Tuliet”, apie

nori kaltę mesti ant 
Jeigu jis butų pla- 

ir su klasiš- 
veikalais musų ir kitų

veikahiką nuo
taradai- 
rimtes-

suneapsipažinęs 
veikalais, lai nors per- 
k N a u j i en u ” spa ils d i n t ą

PARSIDUODA 
Bučernes ir grosernės fix- 

turiai už pusė kainos.
Skėlos, cash registeris, ice bak
ais, kantariai, visi aržuolo me
džio. Galit pirkt su staku ar tik 
vienus fixturus, turi būti 

t duoti

PARDAVIMUI PER 
SAVININKĘ

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie
ko tą dieną nerengti. Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Stanislovo, Kazimiero 

arba Franciškaus Markevičio, arba 
kas žinotų 'jų adresą, malolniai yra 
prašomi duoti žinia dėl

STANISLOVAS BANIULEVIČE,
19 Laughton Avė., West Toronto 

Ont., Canada.

JIESKO PARTNERIŲ
JIESK.AU partnerio j kriaučių 

šapą prie cleaning biznio, kad bu
tų nevedęs; jeigu nemokėtų biznio, 
tai aš išmokyčiau, kad ir visai 
mažai turėtų pinigų, bile butų ge
ras žmogus.

2751 \V. 17 SI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausią ir geriausia stogų dengimo 
įsthiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

rTe1. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevoj'am ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Proz.

- -.......

PRAŽUVO šuo Sht. Bemardiį vei
slės, geltoni plaukai, kalnieris biskį 
baltas, vardas “Spori”, Kas praneš 
apie jį gaus $10 00 atlyginimo.

' ANTANAS JOKANTAS 
3934 So. Itockvvell St.

Tel. Lafayette 5277

IŠRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tarno pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

RENDAI 4 kambariai visi šviesus 
ant pirmo floro. Pečiais šildomi. 
Rendos $31.00 ant mėnesio. Raktai 
randami aut. pirmo floro iš užpakalio 
pas '

J. PLĖK AVI CZE, 
10508 Indiana Avė..

Roseland, UI.
..y .... . .-1 . -.r- TT _r r

P.4SIRENDAVOJA fintai po 
6 ir 4 kambarius. Fintai yra ge
rai įrengti. Renda pigi.

2630 W. 41 St.
Arti Rockwell St.

** Republic 8915

RENDA1 automobiliams ga
radžius ir taisimo šapa. Užtekti
nai vietos dėl 8 karų. Kreipkitės 

.A. Grigas, 
3114 So. Halsted St.

6 RUIMŲ flatas rendai — su vi
sais patogumais, renda nebrangi. 
Taipgi turiu ir 2 ruimų renllai — kam 
tokie ruimai yra reikaingi malonėki
te kreiptis šituo antrašu

3723 So. Emerald Avė 
Phone Yards 7290

RENDON 4 kamb. flatas, ga
ru šildomas, vanos, randasi gra
žioj vietoj ant Midway. Atsi
šaukite ant 1 lubų.

GRIGALIŪNAS, 
1201 E. 60th St.

ANT RENDOS flatas, geras 
dėl daktaro ir dėl pagyvenimo, 
6 kambariii, frontas. 4501 So. 
Fairfield Avė. Savininkas ran
dasi 4510 S. Paulina St. Tel. 
Boulevard 7098.

RENDAI 2 flatai '4 ir 5 ruimai ant 
2 lubų. Ruimai geri gyvenimui. Ren
da pigi ,elektra, maudynės, 3821 
Auburn Avė. Kreipkitės prie sa
vininko .

5341 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3024!

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS rendai vienam 

ar dviehi vyram. Ruimas geras 
gyvenimui.

Kreipkitės 3 lubos užpakalis.
3121 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI

greitai. Matyrkit

.1. NAMON,
W. Marųuette Rd

par-

Keletas mažų šmotelių 
South West Side. Didumas 
nuo V2 akro iki 5 akrų. Ta 
parduodama dabar daug pigiau, negu 
ištiktųjų ji kainuoja šandien. Už 
mokestį aš paimsiu bile vieną seka
mų dalykų, kuriuos galėsiu tuojau 
vartoti: Farmą bile kur Jungtinėse 
Valstijose arba gerą summer resort, 
gerą vartotą automobilių arba šlaką 
ir honus. Aš suteiksiu geriausį liu- 
dymą ir garantiją, title per Chicago 
Title & Trust Company. Naujienos, 
1789 So. Halsted St., Box 407

žemes, 
žemės 
žemė

2418
Western Av. Tel. Prospect 8678

art i

rašė
ntgal.
savo
tiek

Sha- 
huti

Vėl kita bučernė su groseriu

negali
pusdykiai parsiduoda 

arba išsimaino
ANT LOTO ARBA AUTOMOBILIO

Geriausi vieta South sidėj, biz
nis daromas cash, knygučių nėra; 
renda pigi, puikus kambariai pra
gyvenimui, garu šildoma, geri fix- 
luriai, stekas visas naujas. Del di
delės priežasties turi būti parduo
ta arba išmainyta į 2 dienas. Kas 
įieško bargenn, matykite .1. Na
mon, 2418 \V. Marųuette Rd., arti 
\Vpstern Avė. Phone Prospect <8678

PARDUODA SAVININKAS
2 flatų mūrinį namą, karštu vande

nių šildomas, 6-6 kambarių, aržuolo 
trimingai, 2 karų mūrinis garadžius, 
kaina $16,500, įmokėti $5,000, kitus iš
mokėjimais

6017 So. Mozart St 1 fl.
, Tel. Prospect 7120

na 
eiti 
jau 
pas

kurie vie- 
), bet jų 

ne- 
i) savo vaikams susitikti, 
u slaptai susieidinėjo. Vie- 
vakarą jiedu susįtarė susi
pils šulinį užmiestyje. Ji 
buvo pirma jo nuėjus. Jai 
šulinį laukiant, išgirdo ni

urzgiant liūtą, ir iš persigan- 
d'imo pabėgo pametus prie šuli
nio savo apsiaustą. Liūtas, ku
ris tik ką buvo suėdęs avinu
ką, atėjęs kraujuotais nasrais 
pradėjo tampyti jos paliktą 
apsiaustą. Liūtas paskui, pasi
šalino. Ir tada atėjo vaikinas. 
Radęs jos liūto suplėšytą už
dangalą, persigandęs manyda
mas, kad liūtas ją sudraskė, 
jis nusižudo. Neužilgo atgryž- 
ta ji, ir radus jį negyvą, nusi
žudo.” Tai yra pasaka apie By
ramą ir Tisbę.

Shakespefaras pasinaudoda
mas ta mintimi, užbaigia savo 
tragediją su Romejum ir Ju- 
liete, kur yra šitaip. Pirmiausia 
Juliet, norėdama išsigelbėt nuo 
negeistino jaunikio, su pagal
ba vienuolio apsinuodija ant 
48 valandų, po kurių atgyja. Ji 
lieka palaidota kaipo mirus. 
Ateina pas ją Į kapą' Romeo 
(akmeniniam skiepo, ne duo
bėj žemėj) ir radęs ją negyvą 
pats nusinuodija. Bet tuoj, nes 
sm ina 18 valandos, Juliet at
gyja. Radus negyvą 
ji nusižudo jo durklu.

maždaug 
paimtais iš

Home jų,

susipai- 
pa sakos

ypatomis, 
^rasdamas

niojimais, 
apie tuos du Mesopotamijos 
įaunikaičiu-mylimuoju, Shakes- 
peras išveda kelis savo veika
lus, kaip pa v. “Julius Ceasar,” 
“Antonius ir Kleopatra”, ir tt. 
Taigi, matyt ta pačia mintimi 
ir Algis ir Giedrutė” autorius 

tragediją su savo 
ko Dykūnas neper- 

kažin ką nukalba, 
mirusių gulėjimo il

gai ant scenos, tai irgi atsibu- 
na visa ištisa scena prie 
“Romeo ir Juliet” , po to kaip 
jiedu abu tikrai numiršta. Ir 
visai net pats Dykūnas nepasi
justų nuvargęs bežiūrėdamas į 
tuos numirusius jeigu matytų 
gerus aktorius lošiant. Užtai 
reiktų visada jieškoti kaltės ir 
blogo ten. kame tas yra. o ne 
pagal savo nuožiuvosi kalbėti 

ir norėti kad visada ir visi vei
kalai taip eitų kaip jau esi pri
pratęs matyti --- mažiukėse 
lietuvių kolonijose lošiant, ar 
ir didelėse, statant, bestatant 
tuos pačius ar ant vieno kur
palio gamintus veikalus, ir gė
rėtis1 lik jais.

Taip darydami mes niekad 
neišeisim į geresnį teatrą.

Viskas ko reikia, prie tokių 
didesnių veikalų, tai gerai mo
kėti rolęs ir būti geresniais lo
šėjais, o ne tik užimti vietą 
scenoje, darkant ir veikalus 
ir atbaidant publiką ir tokius 
korespondentus kaip Dykunas. 
Korespondentams, vietoj nusi
gąsti ir paticnus sirgti ta pub
likos liga, reikia mokinti pub
liką prie geresnių veikalų.

Kadangi pats Dykunas to
liau, veikalą išpeikęs, pradeda 
išvedžioti kad lošėjai turėjo 
tik po savaitę laiko prisireng
ti, todėl turėjo pasiskųsti skai
tytojams “Naujienų” apie tai, 
o ne pasipiktinti veikalu kada 
lošėjai jį sudarkė.

Bonus Artlstiąue TT.

I
,x

ne
kas yra leis

ti era leisti-

to privalėjo

i ir 
kad šiandie 

ekspeare vdfkalai 
mąslu nustatymui kriterijaus
musų laikų teatro, šiandie Sha
kespeare veikalus branginama 
ne dėl jų scenines, bet tiktai 
dėl jų liberalinės vertės.

Pagalios, p. Karpavičius 
ra Shakespeare ir 
tina Shakespearui 
na Karpavičiui.

Karpavičius be
žinoti, kad jo veikalus statys 
tik aktoriai-mylėtojai, o ne di
deli artistai, kurie visuomet, 
žinoma, pasirinks goresnius ne- 
:>u p. Karpavičiaus veikalus.

Bandyti sekti Shakespearo 
ar kurio kito didelio rašytojo 
pėdomis yra gerai, bet nerei
kia rūstauti, jei kas pasako, 
kad tas sekimas nepavyko ir 
jei iš didelio pasimojimo išėjo 
patys niekai. —Dykūnas.

UŽDIRBKITE PINIGŲ 
Pardavimu^ grosemė ir 2 augš- 
tų mūrinis namas. Pardavimo 
priežastis, mirtis.

10700 Langley Avė.

BRIGHTON PARK
Pardavimui grosernė ir bučernė, 

labai geroje vietoje, senai įsteig 
tas biznis, , 
daug pinigų, 
arba be namo.

B. R. 
2612

vietdje, 
gera proga uždirbimui

Parduosiu su namu

Pietkicvvicz, 
W. 47 St.

Pranešimai
PRANEŠIMU TAISYKLĖS

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visti 
tų. kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitčmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi Į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikŠčioji- 
uius ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami lik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų , organizaciją, draugijų, 
kuopų, kliubų, achoriĮ, ratelių, pa-) 
rupijų ir tikėjimiškų sektu reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
r visokie pranešimai galimi tal

pinti laikraštyje.
4. Už ' apninkamus pranešimus 

reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų ai|ministracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti no vėliau kaip iki de
vintas vai. vakaro.

PARSIDUODA šildomas kie
tu anglių pečius mokėtas $150, 
atiduosiu labai pigiai.

Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS, pardavimui 
bučernė ir grosernė, geroj vietoj tar
pe visokių tautų apgyventa, biznis 
geras, 4 ruimai gyvenimui. Galit 
pirkti ir pusę.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

Pirk Dabar
Jeigu nori bučemės ir grosernės 

už pusę kainos; parduosiu arba pri
imsiu1 Į mainus lota arba automobi
lių. Tokios progos daugiau negausit. 
Skubėkite,

3500 So. Union Avė.

LUNCH RUIMUS ir Restaurantas, 
didžiausias bragenas koks kada nors i 
buvo pasiūlytas, sena įstaiga, gerai 
apsimokanti vieta, pačiame vidury 
automobilių šapu ir dirbtuvių ir gy
venamų namų distriktcn smarkiausia
me biznio bloke, North Side, vėliau
sių stylių prirengimas, turi būti par
duota jūsų pasiūlyta kaina, kad už
baigus namų reikalus, gera proga už
dirbimui daug pinigų Atsišaukit 
tuojau. k

5303 Broadvvay 
Sekamai nuo kampo Benvyn

NAMAl-ZEME
Rudeninį balių rengia Susivieni

jimas Lietuvių Draugijų ant Bridge- 
porto subatoj, lapkričio 22 d., Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St. Pra
džia 6 vai. vak. įžanga 50c. ypatai. 
Pelnas bus skiriamas užbaigimui 
budavoti Cbicagos Lietuvių Audi
torijos. Kviečia Komitetas.

Northside. — Del parankumo north- 
sides lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
visą apielinkę, Vąikų draugijėlė Bi
jūnėlis lietuvių kalbos pamokos per
kelia iš trečiadienių i sekmadienius. 
Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
pats? daktarai? Antanas? Montvidas. 
ZSTvio lieto\’iųL kalbos pamokosatsibus kas sekmadienis, kaip 9:30 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Daintį pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sa
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisildiškai išmokit lietuvių 
kalbos ir suteikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savo vaikučius virš nu
rodytu laiku. —Komitetas.

L. S. S. 4 kuopos susirinkimas at
sibus utarninke lapkričio 18, 8 vai. 
vak., Reimond Chapel, 816 W. 31 St. 
Yra daug svarbių reikalų. Meldžia
me visus narius atsilankyti ir naujų 
atsivesti.

— Organizatorius' J. M. Vainauskas.

Birutės vienų vyrų dainų praktika 
įvyks lapkričio 18 d., lygiai 8 vai. vak. 
Raymont Chapel, 816 W. 31 St.

Dar gali ir nauji dainininkai prisi
dėti prie choro, nes choras mokinasi 
vieną ir gražiausių veikalų “Kamiva- 
lo Varpai”. — Valdyba.

Socialistų Apšvietos Kliubo organi
zatorių susirinkimas įvyks Ketverge, 
lapkričio 20, 8 vai. vakare, Naujienų 
name. Visi organizatoriai ir moky- 
kos valdyba malones atsilankyti.

Organizavimo Komitetas. PARDAVIMUI 3 automobiliai, Hud- 
son, Wille ir Fordas j visi / uždaromi

JŪSŲ PROGA
•2 flatų mūrinis namas, 6-6 kamba

rių, moderniškas, 3 karų mūrinis ga- 
radžius,’ įplaukų $110 į mėnesį, ho jū
sų pačių flato, kaina nebrangi, pini
gais reikia $4,500, kitus po $75 į mė
nesį. Savininkas

6125 So. Mozart St. 1 apt. 
Phone Prospect 5591

PARDAVIMUI Chciago Lawn, 
naujas 8 apt. kampinis narnas su ek
stra lotų moderniškas, po 4 kamba
rius, sun parlor, Įplaukų $6660, kai
na $47,000. Rašykit savininkui

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 404 

arba telefonuokito Humboldt 7175

PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis namas, aržuolo trimingai, 
Ice baksis, gasinis pečius, tile 
vana ir Vestibule, viskas išren- 
duota, kaina $22,000, įmokėti 
$7,000. 5751 S. California Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIRIAI

Ant įrengti) praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Mes skoliname pinigus ant G% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir. bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Re pasivė- 
linimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY F1NANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Kandolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

MES padarome ir perkame ant
rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Salio St.

MOKYKLOS

««

TURĖKIT SAVO NAMĄ
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincdhnes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

DIDEL1S mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., goru šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau- 
Rite ■prie James Kral, 2444 XV. <>7 
St. Tel. I?ro3pect 13G4

LABAI geroje vietoje namas, 
Southvvest Side Dvigubas frontinls 
storas, namas per vidurį įeinamas. 
Presinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

PARDAVIMUI 7% akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 1 
mylia nuo miesto rubežiaus, 
juodžemis, augšta apielinkė, 
cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box

geras 
$1000

397

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų fanuos, kur nors mainais į na
mo prapertę Chicagoje. Mano pra- 
pertė radosi geroje vietoje. Ką jus 
turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 593

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainoso.

VALENTINE DRESSMAKINS 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicaco, BĮ.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFJLZ, Manager

500 BEAUTV OPERA-

TORKU REIKIA TUOJAU
Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 

ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

Į sesias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St.. Room 1622

PAKEITIMAS TAMSOS 
I-ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku-

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J. P. Olekas, Mok. Vedėjas 
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted SL Chicago, TU.

.....v * v.xv.«of .xmx M«v.«*.vx.xl PARDAVIMUI lotas ,už $200 pi-
(sedan) atrodo ir važiuoja kaip nau- nigais nupliksite lotą prie 63 St. 
j”. Parduosiu pigiai arba mainysiu Randasi biznio vietoje. Paimsiu iš-

—1---- At- mokėjimais po $20 į mėnesį. Turiu

' NAUJIENOJ
1739 So. Halsted St., Box <594

LSS. VIII Rajono ir L.S.J. Lygos 
vakaro rengimo Komiteto susirinki-I ant seno ani kokio automobilio. . ____,____ T__
mas įvyks trečiadienj lapkr. 19, 8 vai. j sišaukit nuo 7 iki 11 ryto ir nuo 8 iki parduoti ši mėnesi. 

» I 7 vakaro.
900 W. 31 St.

vak. Naujienų name
A. Kemėža.

Ji.

4 ____ ................... •

JIESK.AU

