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Degtinė Rusijoje 
atgavo teises

Rumanija bijo Lenkų-Ru
sų susitarimo

Lokarne prasidėjo konferenci
ja dėl saugumo pakto

Sovietą Rusija panaikino Rumanija bijo Lenky su 
visai “prohibiciją” Rusais susitarimo

Vokietijos fašistai grūmo
ja mirtim Hindenburgui
BER LINAS, spalio 5. — Ofi

cialiuose rateliuose šiandie pa
tvirtinta girdai, kad prieš išva
žiavimą Vokiečių delegacijos į 
Lokarną dalyvauti saugumo 
pakto konferencijoj, Vokietijos 
prezidentas Hindenburgas, už
sienių reikalų ministeris Stre 
samanas ir kili valdžios nariai 
gavę daug grumojamų laiškų. 
Vokietijos monarchininkai fa 
Cistai įsiuę, kam valdžia suti- 
.0 dalyvauti saugumo konfe

rencijoj, neišreikalavus iš san
tarvininkų, kad svarstymų pro- 
grame butų pastatytas taipjau 
klausimas dėl Vokietijos karo 
kaltės. ‘ |

'___________ No. 235

Šeši našlaičiai žuvo naš- 
laityno gaisre

LEWIST()N, Idaho, spalio 5. 
— Praeito šeštadienio na/ktj 
Nez Petfce Indi jonų rezervaci
joj sudegė katalikų misijos na- 
Šlaitynas, kuriame turėjo prie
glaudą trisdešimt du našlaičiai.

Vjsi vaikučiai jau miegojo, 
kai kilo gaisras. Misijos sesers 
puolė juos gelbėti, — žadinti ir 
nešti laukan, tečiau ne vist pa
sisekė išgelbėti: šeši našlaičiai, 
amžiaus nuo 5 iki 14 metų, 
liko ugny. Našlaitynas buvo 
ugnies visai sunaikintas.

Nuo spalio 4 dienos 
gali gerti, kiek 
stipriąją vodką

nišai vėl 
norėdami,

čičerino vizitas Varšuvai ii 
Skrzynskio planuojamas vizi 
tas Maskvai surūpino Bucha-

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Lloyd George, buvusia Anglijos premjeras, savo draugų tarpe.

Klara Zetkin įsidėjus 
Maskvoj naujus 

“glands’us”

MASKVA, spalio 5. — Po 
vienuolikos metų daliuos “pro- 
hibicijos” Rusija dabar utstei- 
gė vėl gaminimą ir pardavinė
jimą svaiginamųjų gėrimų. 
Restoranuose, kavinėse ir krau
tuvėse galima vėl gauti, kiek 
kas nori, stipriausios degtinė.’ 
ir konjako su 60 nuoš. alkoho
lio ir paprastosios degtinės su 
40 nuoš. spirito.

Naujasis patvarkymas turėjo 
įeiti galion nuo spalio 1 dienos, 
tečiau kadangi tai buvo naujo
kų ėmimo raudonajai armijai 
laikas, tai dar pratęsta iki spa
lio 4. Šimtai tlikstančių butelių 
senosios, dar prieškarinės deg
tinės, kuri, dėl jos ‘strpiumo, 
negalėjo būt parduota pirmiau, 
dabar 
už tą 
iki 14

Iki
mų gaminimas ir pardavinėji
mas buvo valdžios monopolis, 
bet einant naujuoju įstatymu 
juos gaminti ir pardavinėti bus 
leista ir privatiniams žmonėms.

Kai kurie įtakingi komunis 
tai, tarp jų ir I^enino našlį, 
buvo priešingi visiškam prohi- 
bicijos panaikinimui, bet ka- 
dangi valdžia reikalinga paja-
mųt' o kaimiečiai išaikvodavo -----------------
daug kviečių ir rugių patys1 .... u. 
slaptai darydami degtinę, Pilietinis karas Kinuose 
valdžia nutarė grįžti pr?e senų 
jų degtinės laikų.

Saugumo pakto konferen 
cija LokarneBUCU IARESTAS, Rumanija, 

spalio 5. — Del sovietų užsie
nių reikalų komisaro čičerino 
vizito Varšuvai pakeliui į Ber 
liną, Rumanijos valdžia labai 
susirūpino. Po dklžiojo karo 
Rumanija ir Lenkija pasirašė 
militarinę apsigynimo sąjungą 
tikslu atsispirti prieš sovietu 
Rusiją, jeigu ta bandytų dary
ti agresingų žygių. Abiejų kra
štų generalini štabai veikė ben- 
diai sulig Francijos Instrukci- 'Rllsca atidaryta, 
jomis. - - - - -

Dabar Lenkijos užsienių rei- kadangi visi konferenci-
kalų ministeris Skrzynskls ruo
šias atiduoti vizitą Maskvai.

Suomijos laivynas skau- Amer. Darbo Federacijos 
džiai nukentėjo audroj konvencija prasidėjo

užsienių reikalų ministe-Britų 
ris prašo delegatus kalbėtis 
kiek galint neformaliai

LOKARNAS, Šveicarija, spa
lio 5. — Susirinkusi saugumu 

i pakto konferencija šiandie tapo 
formaliai Lokarno burmistro

Torpedinis laivas su 53 
žmonių paskendo

Įgulos

STOCKHOLMAS, Švedija, 
spalio 5. — Pranešimai iš Hel
sinkiu sako, kad dėl balsios au
dros Botnijos įlankoj skaudžiai 
nukentėjus vakar nedidelė Šuo 
mijos eskadra. Smulkesnių ži-

Pasakęs svel-.nių apie įvykusią tragediją dai 
jkinamąją kalbą jis tuojau pusi- j trūksta, bet pasak gautų pra 

torpedinis laj
au penkiasde- 
trimis oficie-

jos posėdžiai yra slapti.
Po pirmos sesijos buvo iš-

Šumanams tatai lupi žinot, ki) Įeįy)a3 pranešimas, kuriame sa-
A tizslrr, tu tt w r. a L /"A 1 4 1 A.O 1 OI t' * . - _ _ - _ _

jau pardavinėjama, ir 
degtinę mokama nuo 10 
dolerių kvortai.
šiol svaiginamųjų gėri-

šitoks vizitų apsikeitimas leiš- 
kia.

I Rumanija nori labai išlaikyti 
gerus santykius su Rusija, bet 
ji nori taipjau, kad sovietų 
valdžia pripažintų jos teises 
Besarabijai. To gi sovietai 
veikiausiai niekados nepadarys.

Rumunijos valdžia tatai in
struktavo savo diplomatinius 
atstovus užsieniuose stropiai 
daboti dalykų vystymos ir, jei 
butų reikalo, nurodyti Lenkijai, 
kad ji nedarytų atskirai 
sutarčių su Rusija.

Gaisras ir sprogimas 
jachtoj; 12 žmonių 

išsigelbėjo
SANTA BARBARA, Cal., 

spalio 5. — Jachtos partija, 
susidedanti iš dvylikos asme 
nų, vos ištruko nuo mirties ki 
lūs gaisrui jachtoj, kuria jie 
buvo išvykę j jūres pasižavinė 
ti. Kai višos pastangos užge- 
syti gaisrą nedavė vaisių, jach
toj buvusios dvi nedidelės val
tys buvo nuleistos vandenin Ir 
visi pasažieriai sulipo j Jas. Vos 
suskubus kiek pasiirti, jachtoj 
įvyko- ekspliozija, kuri laivą vi
sai sudraskė.t Savo valtelėmis 
pasažieriai laimingai pasiekė 
krantą.

RYGA, Latvija, spalio 5. — 
Vokietijos komunistų vadovei 

i Klarai Zetkin, praeitą antradie
nį Maskvoj, specialėj tik komu 
nistų vadams 
ninėi buvo 

• f

(glands) operacija, 
kad operacija gerai 
Įčiepyta jai liaukos 
nes, bet žmogaus,
prižiūrėjo sovietų sveikatos ko 
misa ras Semaškų.

Po operacijos Semaško pasa
kė reporteriams, kad 
tų senosios gvardijos 
tėjančios kas metai,

laikomoj, ligo 
padaryta liaukų 

Praneša, 
pavykus, 

ne bezdžio- 
Operacijos

ATLANTIC CITY, N. J., spa
lio 5. — šiandie čia prasidėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija. Federacijos prezi
dentas William Green, kurs po 
Gomperso mirties užėmė jo 
vietą ir pirmą kartą pirminin
kauja konvencijai, buvo pasi
tiktas dideliauSiomis ovacijo
mis.

Konvencijoj dalyvauja dau į 
giau kaip 500 delegatų, atsto-l

komunis 
eilės re 

o naujų Rugiu supirkinėjimo 
reikalunešimų vienas 

ivas paskendęs
šhnt jūreivių ti
rais. Du kiti laivai esą kritin 
goj padėti.

giau Kaip ouu ueiegatų, atstu- stiprių lyderiu dar neišsivys- 
vaujančių 107 nacionalCms Ir j tode, gjrdi- .<mes turIme 
internacionalėma unijoms, ke-'(laryU visa> kad |)asaulio revrf- 
tuiiasdešimt devynioms valsti-, |jucjjaj išlaikytume senuosius

KALNAS, 17.. IX. (Elta).— 
Ministerių Kabinetas leido kra
što apsaugos ministerijai pirkti 
rugius iš gamintojų be yaržy- 
tynių ir šį sezoną.

koma, kad kai kuriais pakto 
projekto pinikais prieita prie 
susitarimo, o kiti busią svars
tomi vėliaus.

Pirmininkavęs posėdžiui Bri
tų užsienių ministeris Cham- 
berlaiir prašė delegatus vesti 
savo pasikalbėjimus kiek galint 
laisviau ir neformaliau.

Lenkija ir Čechoslovakija 
pakviestos vėliau pasakyti 
vo nuomones dėl pakto.

Nepatenkinti čičerino
Vokietijos užsienių 

ministeris Stresemanas, 
lerius Lutheras ir kiti vokiečių 
delegatai labai nepatenkinti 
tuo., kad sovietų užsienių reika
lų komisaras čičerinas nuvyko 
į Berliną kaip tyčia tuo mo
mentu, kai Lokarne laikoma 

(,enero,as Cen ČLun mln su ’30,\saugumo pakto konferencija

Trys ku-kluxai inkrimi 
nuoti dėl žmogžudybės

jų federacijoms, 850 miestų 
centrų organizacijoms, 786 vie
tų departamentų taryboms ir 
3,126 vietų unijoms su viso 
bendrai 3,0(M),000 narių.

Posėdžiai laikomi Steeple •» 
chase Pier salėj. Konvencija 
tęsis dvi savaiti.

patyrusius kovotojus, 
negailestingas laikas 
muš atimti.”

Klara Zetkin 
moteriškė.

kuriuos
lando iš

yra 6 metų

bus

jokių žygiu 
reikalų

INDIANAPOLIS, Ind., spa
lio 5. — Marion kauntės grand 
jury šiandie inkriminavo Ku- 
Klux-klaniečių viršilą D. G. 
Stephensoną, Karlą Klincką* ir 
Earlą Gentry., Visi trys jie kal
tinami dėl padegimų ir nužudo
mo Miss Madge Oberholtzer'- 
iutės, iš Indianapolis.

MERGAITĖ, IŠGĖRUS MUN- 
ŠA1NO, MANĖSI ESANTI 

MIŠKO DEIVĖ

MILVVAUKEE, Wis

NUŠOVĖ 3 PLĖŠIKUS

ST. LOUIS, Mo., spalio 5. — 
Pakelės užeigoj, netoli Uppei 
Creve Couer ežero buvo • šlan- * 
die nušauti trys plėšikai, ban 
džiusieji tą įstaigą apiplėšti. 
Visi, trys buvo jauni vaikėzai, 
19—20 metų.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

vėl atsinaujino $15,000,000 presbiteri- 
jonų kunigams,

000 kariuomenės žygiuoja pa-|Jų nuomone> čičerinas pasirin 
veržti Kantoną i kęs vjsaį nevykusį laiką savu

KANTONAS, Kinai, i
Kantonas, matyt, bus vėl Ki

nų pilietinio karo centras. Gau
tais pranešimais, generolas čen 
Čiun-min, senas provizorinės! 
Pietų Kinų valdžios priešas, su 1 
30,000 kariuomenės žygiuojąs 
į čia tikslu paveržti Kantoną iš 
generolo čun Kai-ši, kuris nese
nai tą miestą paėmė, Vampao 
kadetų padėdamas.

TRAUKINIŲ KATASTROFA

Naujienos pagelbės
Desėtkai tlikstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie- Ties Fau Gallie praeitą naktį 
ną. Parašykite į Naujienas ką susimušė Florida Edht Coast 

traukinis 
su prekių traukiniu. Katastro
foj vienas keleivių buvo už
muštas vietoj, antras mirtinai 
sužeistas, o trečio pasigenda
ma.

Vienas keleivių užmuštas, ant 
ras mirtinai sužeistas

I propagandai dėl Rusų-Vokiečių 
I prekybos sutarties. Rusija 
saugumo konferencijoj neatsto
vaujama.

Kadangi buvo girdėt visokių 
pasakų apie Vokiečių ultrhna- 
cionalistų ar fašistų sąmokslų 
prieš Stresemaną, kam jis at
vyko į Lokarną tartis dėl sau
gumo pakto neišsiderėjęs pir
ma, kad derybų programai 
butų padėtas Vokietijos “karo 
kaltės” klausimas, tai ties jo 
viešbučiu pastatyta policijos 
sargyba. s

i

WASHINGTONAS, spalio 5.
Presbiterijonų pasauliečių 

komitetas, kurio galva yra 
krutamu jų paveikslų diktato 
rius Will H. Hays, savo susi
rinkime nutarė pradėt! Kampa
niją surinkti 15 milijonų dole
rių fondą, iš kurio butų moka
mos pensijos pasenusioms pres
biteri jonų kunigams.

spalio 
5. Atsilankius čia iŠ Chica- 
gos viena mergaitė, Berta Sto- 
ne’iutė, buvo pamylėta namie 
degta degtine. Nedaug ji gėrė, 
tik du stikleliu, bet ir to jai 
pakako. Ji įsivaizdavo esanti 
deivė, ar laumė, nubėgo į arti
mą už miesto miškelį, nusi
rengė plika ir ėmė šokt“. Ji šo
ko, kol pagaliau atvyko mo- 
torciklais policininkai, kurie 
suviniojo ją į kaldrą ir parga 
beno į nuovadą.

Mikas Petrauskas atva- 
• žiuoja Amerikon

KAUNAS, 21. IX. (Elta). ■ 
Tenka patirti, kad kompozito
rius Mikas Petrauskds spalių 
mėnesio pradžioj išvyksta įš 
Lietuvos į Ameriką, šiuo metu 
■kompozitorius ruošia naują re 
liertuarą Amerikos koncertams.

Vilniaus Icnky “rūpes
tingumas” lietuviams

VILNIUS, 21. IX. (Elta).— 
Lenkų mokyklų valdžia, kaip 
jau buvo anksčiau pranešta, 
nutarė įsteigti Vilniuj valdišką 
pradžios mokyklą su lietuvių 
dėstomąja kalba. Dabar paaiš
kėjo, kad tos mokyklos vedėju 
paskirtas lenkas, labai silpnai 
mokąs lietuvių kalbą.

Dabar Laikas

ORLANDO, Fla., spalio 5.

Parašykite į Naujienas ką susimušė Florida 
turit parduoti, o pirkėjų atra- gelžkely pasažierinis 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j FORT COLL1NS, Col,, spalio
P°P»rdnnUii h 1 ' ilr — Otto I”1*11®’ kolorado Ag-

Parduokit kas jums nereiks- . ,, . . .. , , .
lingas per paskelbimus Naujie- !!cu‘tural ko,esg,J°8 tarnaut°Jas- 
nose J šiandie nušęvė savo žmoną,

dvylikos metų sūnų ir pagaliau 
V^^m^V**"1^1^**^^1***^* Pats sau pasidarė.

Prezidentas Coolidge 
išvyko į Omahą

WASinNGTONAS, spalio
Prezidentas Codlidge su 

žmona šį rytą išvyko specialiu 
traukiniu į Omahą, Nebr., į 
Amerikos Legiono konvenciją. 
Į Omahą jis atvyks antradienio 
rytą.

MARQUE'1TE, Mich., spalio 
5. — Isabeille kaimely sudegė 
gyvenamieji hamii. Ugny žuvo 

■namų šeimininkė Sunlln’lenė 
lir jos trejetas mažų vaikų.

Čilės partijos susitarė 
dėl naujo prezidento

Vokiečiai uždraudė Lie
tuvių Giedotojų Drau

gijos sukaktuves
PAGĖGIAI 19. IX. (Elta).- 

-Prūsų valdžia uždraudė Til
žės Lietuvių Giedotojų Draugi
jai surengti rugsėjo 20 d. 30 
metų sukaktuves.

SANTJAGO, Čilė, spalio 5.— 
Po ilgų derybų politinės parti
jos pagaliau susitaikė dėl ben
dro kandidato į Čilės respubli 
kos prezidento suolą, vietoj 
rezignavusio Alessandri. Buvęs 
karo ministeris, pulk. Karlos 
Ibanez, savo kandidatūrą iš
traukė.

Mirė J. Zubrickas

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; gali būt 
lietaus; šalčiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 52° F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 5:25 valandą.

KAUNAS [Lž.] — š. m. rug
sėjo 12 d. Klaipėdoje . staiga 
mirė besėsdamas į tramvajų 
pastotį buvęs Valstybės 
roleris, paskiau nukeltas 
mą Kretingą Emisijos 
skyriaus vedėju, poetąs
nas Zubrickis (J. Turčinskis). 
Mirtis įvyko nuo širdies ligos, 
Jo kūnas tapo nugabentas į 
miesto ligoninę, kur tikriausiai 
bus lydimas į gimtąją Zanavy- 
kiją, į Naumiestį.

Kont- 
į toli- 
Banko
Justi-

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleriu, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2%% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli- 
‘ kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

HAUJIEHOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

I



Koncertas

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mielu

Išdirbėjai teikia 
jums geriausius ko
kius galima gauti 
už pinigus, labai 
prieinama kaina.

NAUJIENOS,' Chicago, UI *■ Antradienis, Spalio 6, 1925

Klausimas

Rūkytojo paprastų 
cigaretų

Kodėl Helmarai yra 
geriausi Amerikos 
cigaretai?

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Tiktai GRYNAS Turkiškas taba
kas yra sudėtas j Helmarus ir 
Turkiškas tabakas yra geriausias 
ir brangiausias tabakas pasaulyje 
dėl cigare*u.

Baksas 10 arba 20

I

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedui naujos dvasios Lietuvos rašytoja:, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

••Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
miltnndkomiH Kiriomls. X.-----XII Hinitim-Ciais veik vi«u I .io-
tuvds žeme žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, I1L

Firmas parengimas, praside
dant rudens sezonui, įvyko 
nedėiioj, rugsėjo 20, Lietuvių 
avet. Tai buvo koncertas; ren
giamas dėl dainininko S. Rim
kaus, kaipo pašelpa lavinimui 
jo stipraus balso. Rengė šį kon
certą Aido ir Ateities chorai 
be to dalyvavo koncerte beveik 
visos Detroito lietuvių dailinin
kų jėgos. Taipjau buvo dar 
garsinta, kad dalyvaus ir rusas 
Stefan Kazakevič, baritonas, 
bet jo nebuvo ir programas 
buvo išpildytas vien lietuvių. .

Pirmiausia dainavo abu cho
rai sykiu; padainavo neblogiau
sia. Vėliau dainavo pavieniai 
chorai; tai pasirodė, jog per 
vasarų jie pažengė žymiai at
gal. S. Rimkus dainavo vidu
tiniškai.
buvo, tai E. Kvetinskaitė, so
prano. Antrą vietų užėmė se
serys Baroniutes, kurios skam
bino pianu ir griežė smuiku. 
Smuikavo S. Valaitis ir pianų 
skambino N. Anskaitė ir A. Gv- 

parodū

visi nerimstam -»kada ateis ta 
diena, kada galėsime išgirsti 
taip išaugstintą savo dainių. -

Yra paimta didžiausia svetai
nė Kartone “Symphony1 
Hali”, telpa 8,000 žmonių; ir 
yra labai plačiai garsinama 
lodei yra tikimasi, kad publi
kos bus pilna svetainė.

—Rauiinaitls.

r Amerikos Jungtinės Valsty- ' 
bės nepriklauso šiltų kraš-1 
tų rūšiai, <bet daugiau trečda
lio 'miliųouo yra vedę, neture- 1 
darni 16 metų. Priežastys,
kurių veda tiek jauni yra ke-, 
Iii,s: pirma — ištrukt iš

dėl ,

BIZNIERIŲ DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI

Įvairenybės
JAUNŲ VEDYBOS SU , 

SENAIS

pa-

lies: pirma 
Malonių sąlygų, antra — 
vengt priverstino i 
trečia kam nors keršijant 
ar prietikių ieškant. Didžiuma 
šių vrdybų skaičiaus tenka mo
terims, kurios tuokiasi su ke
leriopai senesnio amžiaus vy
rais. Ideališki Amerikos de- 
mokratybės šalininkai priešina
si jaunų su senais vedyboms, 
kaipo neigiamam demok ra ly
bės reiškiniui.

nę- -----------
iš- SKAITYKIT KAS DIENĄ 

mokymosi, | PAtėMYKIT
IR

PERMAINAS

seka dovanos musų 
kurios bus išdalytos

Maskarado daly-

NORĖDAMI; 
PIRKTE PARDUOTI AR M AI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITftSj 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 4

LFfiBIONfiSCu

809 W. 35th SI.. Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

šiltų kraštų gyventojai, 
lyginus su vidutinio šiltumo 
kraštų gyventojais, greit auga, 
greit veda ir greit sensta. Ten 
12 metų jau mergina, 11 - - 
suaugęs vaikinas. Toks am
žius tinkamiausiu laikoma ve
dyboms, nors kai kur veda 
truputį jaunesni; o kai kur 
tiek pat vyresni. Musų krašte 
tokio amžiaus tėra vaikai, tė
vų arba globėjų dabojami;

To vakaro žvaigžde(vesti įstatymai leidžia nejau- 
Kvetinskaitė, so- nesnįems 16 melų, bet dažnai 

veda pilnai subrendę žmonės 
20 mi tų ir kiek senesni. Musų 
krašte vedybos, veik visada 
turi ryšį su egzistencijos prob
lema arba gyvenimo klausimu, 

viutė. Jaunieji parode, kad ( kas šiltuose kraštuose neturi 
]kt vasarą uždyką laiko nelei- tiek svarbos.
do, bet lavinos, nes žymiai ge
riau šiame sezone pasirodė ir 
senuosius Detroito dailininkus

•jau pralenkė.
Oras koncerto dienoje 

labai šiltas, bet žmonių 
rinko gana daug, galima 
ti, kad Rimkui liks gerai 
Rintes yra dailės mokinys, su 
visais gerai sugyvena, neužsi
ima jokia politika, visiems pa
tarnauja, kas tik ji prašo, tai 
ir jį visi remia kaipo daininin-

P. S.

buvo 
prisi- 
spręs- 

Ino.

So. Boston, Mass
Dvejos prakalbos

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Jei. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, niorgiČiai.

Žemiau 
biznierių, 
Naujienų 
viams, kuomi nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apverti ndamos kiekvieną 

* dovaną suteiktą per kiekvieną 
i biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio-įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

K. GUGIS
ADVOKATAS

* Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

.......... .. ...........—1 """ Fonografų vertes .... $100.00 
j- • X ĮPEOPLES FURNITURE CO.Išgydė jo ruptlirą 'arba Lietuvių Rakandų Bendro-

aa iimviMi .Hdcię ruptun,. kuomet kė- vį\ savininkai dvieju didžiausių 
Imu didelę nkjiyein keleto metų utsal. Dak- . • • .
turai HHkė. kad aA būtinai turiu daryti kiailtUVių, llCtUVių Amerikoje, 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo, l’an- , 
kinu iiA danižinojau apie tok j dalykų, ku
rs greit iigyd# mano rupturi). Jau kele-. 
I-v, metų praėjo, o >nano ruptura 
giau nepasirodė, 'bet vienok nA dirbu 
kų darbų kaipo karpenteris. Nedariau 
racijos^ nomtrukdžiau laiko, nebuvo 
belio. Aš nieko neturiu pardavimu:, 
aute kliu jums >pilnaa informaciją, 
Ižgydyti rupturų be operacijoj, jei 
paraAysit. Eugene M. Pullen, 
277 M. Marcellu.i Avė. 
lAk’rpkit šj 8tra:psnj 
kurie turi ruptura — 
gyvybę arba un»ųil>dysit iikauRmus, 

‘ linsit rupęatl ir pavojų operacijos.

dau- I 
sun- J 
ope- ( 
fru- * 
bet į 

kaip; 
man 

Carpenter,

1922 So. Ilalsted St.
4177 Archer A Ve.

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja J. F. BUDR1K.

Ir ^nnXkTtn’kuiemLl Pianų ir ■ kitokių muzikalių 
J\t^mt,Wpi.ši'-! daiktų krautuvė, 3343 So. Ilal- 

Isted St. Chicago, III.

Milwaukee

Pečių, vertes ........... $19.00
(Dovanoja PETER BARSKIS 
l Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, 111.

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja Z. PIETKIBVVlCZ 
Rakandų, kaurų, karpefų, pečių 
ir fonografų krautuvė, 

172| West 47-th St.
Chicago, III.

$15.00

i •;
Rugsėjo 27 dieną Lietuviu 

svetainėje įvyko dvejos prakal
bos. Dieną, po piet, buvo pra- 

j kriaučių, kur 
redaktorius 

vienas koks

;--------- ---------------------------- -y J —

kalbos lietuvių 
kalbėjo “Daibo”
Prtiseika ir dar ____  ___
;kriaučius, kuris kalbėjo viduti
niškai. Bet Pruseika tai, sako, 

• dauginus kalbėjo apie Michel- 
soną, kaip apie kriaučių reika
lus, 

žnion i ų

150.

Nsdelioj, Spalio 11 dieną
Vaikams $1. Bagažų nečekiojama

Klauskit C. and N. W. tikietų 
agento informacijų

CJikagos Tikietų Ofisai:
148 S. Clark St. (TeL Dearborn 2323)

226 W. Jackson St.
(Tol. Dearborn 2121) arba Madison

SU Stotis., Tel. Dearborn 2060

Pirkit tikietus iš kalno

CHICAOO TtKMlNAl

Perlo karolius, vertes 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
Dovanoja A. R. JUNIEWIECZ. 
Aukso daiktų ir laikrodžių 
krautuvė, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

3317 So. Ilalsted Street, 
Chicago, 111.

CHICAGO & NORTH WESTERN RY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952.

Vakare toj pačioj svet. įvyko 
antros prakalbos, surengtos lie
tuvių pažangiųjų draugijų ko
miteto, tikslu išnešti protestą 
prieš Lietuvos klerikalų val
džią, delei represijų Lietuvoj.

Kalbėjo bent 5 kalbėtojai — 
Bagočius, Paulauskas, Tulys. 
Ivas, ir Michelsonas. Visi kalbė- 
jo gerai, ir visi prosijo Lietu
vos klerikalus kiek galėjo; ypa
tingai gerai kalbėjo Bagočius, 
Michelsonas ir Paulauskas.

Prakalbos buvo atidarytos su 
Lietuvos himnu, kurį sugriežė 
lietuvių orkestras; dėlto publi- 

ika visa atsistojo. Po tam dai 
orkestras griežė apie 5 grojus 
džiazo, valsus ir polkas, kas be 
reikalo tik užėmė kalbėtojų lai
ką, delko paskutiniam kalbėto 
j ui, Michelsonui, mažai liko 
laiko, taip kad jis turėjo kalbėti 
net iki 11 valandai, kas pas mus 

.nepaprasta, bet visgi žmones, 
I kurie liko, klausė iki galo. Tar
pais Gabijos vyrų choras gra- 

Ižiai padainavo keturias lietu
sių dainas, už ką publiko gau
siai plojo.

Rezoliucija 
(prieš klerikalų 
balsiai. Žmonių 
pilna ^svetainė.

Ateinančią nedėlią spalio 4 d. 
dainuos pas mus jūsų išgarbin
tas Babravičius. Visi laukiam,

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, uukso daiktų krau- 

tuvė,
3321 So. Ilalsted Street,
Chicago, III.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografais,

3315 So. Ilalsted Street, 
Chicago, 111.

Perfumų ir Ružės, vertės $3 
Dovanoja OREMUS DRUG CO 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street,
Chicago, 111.

buvo priimta 
valdžių) vien- 

buvo grustinai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Šviesą ir pąjiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Kas tai yra
“ŽMONIJOS ISTORIJA” '

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemos su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimų).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.------- 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

^GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai-\ 

. kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c.
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS j
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

Siderius, vertės .......  $3.00
Dovanoja WILSON’S FAS1I- 
ION SHOE,

Čeverykų krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
• Miesto ofisas

190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225 

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

z

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
' 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėiioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 X 

Vakarėlis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WA1TCHES .\ •

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, ’*L

10717 Indiana Avė., t
Miesto ofisas: r

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- | z 

me abstraktų ir nejudinamo tUi- | 
to teisėse. Taipgi veda visokius su- J 
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tcl. Central 6390

Vak. 3223 S. Ilalsted S'U Chicago 
Tel. Yards 4681

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington iSt. Room 1310
Tvlephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 Št. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Ilalsted Št. T. Boul. 6737 »
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos Lietuviu D-jos Kontestui Užsibaigus
Rašo Julius Nemunas .

Nemažai “Naujienose” jau 
buvo rašyta apie Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašelpos kontesto eigą, apie 
atskirus tos draugijos darbuo
to jus-darbuotojas ir t. t. Nū
nai, manau, bus tam tikrai da
liai “Naujienų” skaitytojų žin- 
gt idu susipažinti įsu abelnomis 
pasekmėmis užsibaigusio kon- 
testo.

Da reikia priminti, kad pa
našaus kontesto nesam girdė
ję pas kitas pašelpines* drau
gijas Chicagoje, išskiriant S. 
L. A. kuopas, kuriose eina 
auksinis konkursas. Žinoma, 
jei panašus bandymai ir yra 
buvę kitose draugijose, bet
apie tatai nieko nebuvo spau
doje girdėti. Iš to galima spręs
ti, kad Chicagos Lietuvių Drau
gija buvo pirmutinė draugija, 
kuri pramynė tinkamą kelią, 
kuriuo turėtų sekti ir kilos pa
našios draugijos padauginimui 
skaičiaus savo narių, nes tik
tai tokioms pašelpos draugi
joms da yra proga gyvuoti, 
kurios turi skaitlingą šeimyną 
nariais ir toj skaitlingoj šei
mynoj randasi apsčiai aktyvu
mo.

šitokiam trumpam laike gau
ta i draugiją 153 nauji nariai.

vusių darbuotojų kaip kad yra 
Juozas Ascilla. »

draugijos nariui, kad draugija .Kalbant apie sėkmingą Chi- Svarbieji punktai Chicagos Lie-
turi savo tarpe tokių jaunų ir’eagos 'Lietuvių Draugijos kon- tuvių Draugijos Konstitucijoje
darbščių mergaičių kaip kad testą, reikia nepamiršti kai Chicagos Lietuvių Draugijos
draugė Stašinskaitė, kuri mo- kurių narių draugijos valdykis.

MBS. WM. BŪTIS 
BUVU LABAI SERGANTI

k ėjo parodyti tokį didelį pasi- Ihg. X. Saikus, draugijos sek-

(Jauti nariai yra gerame svei
katos stovyje, nes kiekvienas 
iš jų perėjęs daktaro egzami- 
naeiją ir yra rastas pilnai svei
kas. Kiekvienas iš šitų naujų 
narių sumokėjo j draugiją pil
ną įstojimą sulig konstitucijos. 
Ir Kiekvienas šitų prikalbintų 
narių draugijon nėra senesnis 
kaip 10 melų amžiaus.

Kas žvarbiausia įstojo 
draugijon nemažas skaičius čia 
gimusio jaunimo, vidutinis 
nu< simtis inteligentiškų spė
kų, daugiausia darbo žmonių 

tvirtų kaip ąžuolų, taipgi 
nemažai prisidėjo moterų ir 
merginų. ’ •

Žinoma, šitokio svarbaus dar-
bo išjudinimui reikėjo daug 
spėkų, tinkamų aktyvių spė
kų. bet reikia su džiaugsmu 
pasakyti, kad tokių spėkų drau
gijoje nestoka ir čia lai sle
piasi visa draugijos magnetiš
koji stiprybė, jos pasisekimas 
nūnai ir galima tikėtis da daug 
ko ateityje. Draugija didžiuo
jasi savo darbščiais nariais, 
savo pasekmėmis, savo visu 
darbu, kokis buvo subudavo- 
tas laike šio kontesto. 'Tai dar
bas tų draugų, kurie turi kil-

iš daugiausia
užima draugė

Antrą viet 
gavusių narių

rotorius, (įėjo gana daug spė
kų, daug pagelbėjo kontestan- 
tams ir dovanų laimėtojams jų 
sėkmingai darbuotei. Taipgi Fi
nansų raštininkas drg. V. Brie-

S. P. priklauso vyrai ir mote
rys—visi lygiai naudojasi vi
somis Draugijos privilegijomis.

♦ * ♦

Ji duoda pilną kreditą Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound už gerą pasitai
symą.

šventimą labui’ draugijos. Nė
ra abejonės, kad šitas darbas 
šiame konteste draugės Sta
šinskaitės nėra paskutinis. 
Draugija gal da daug ko tikė
tis iš jos ateityje. Šis darbas dis turėjo apsčiai darbo naujų 
draugei Stušinskaitei buvo pir-’narių knygose suvedime ir ki- 
moji lekcija didelėms darbams tų formalumų atlikime. Taip- 
ateityje.

tus norus draugijai, kurie su
pranta reikalą draugijos augi
mo, budavojimo, rūpinasi jos 
šviesia ateičia. Šitoksai širdin
gas pasišventimas labui los 
Draugijos, į kurią patys pri
klauso. yra vainikavimo ženk
lu pačiai draugijai. Draugija

Chicagos Lietuvių Draugija 
šiame konteste parodė, kad ji 
turi aktyvių sjiėkų daugiau, 
negu bile viena kita pašelpinė 
draugija Chicagoje ir kad ši
tai draugijai yra lemta su
traukti visą pažangiąją ■Chica- 
gos lietuvių visuomenę pas sa-

Į tokius atsižymėjusius narius
draugijos irgi rašo į savo knygas auksinėmis

tečiaus raidėmis ir kolei draugija .gy- 
pažvelgus į jų vidurinę tįvar- vilos, 
ką ir į visą reikalų vedima, šiųjų 
aiškiai matosi, kad tos draugi- *chyve.

vertes $25. Draugė Vilienė yra 
darbšti draugijos narė, nors 
da nauja narė, vos poras me
tų kaip pati įstojo į šitą drau
giją, bet draugijos labui spėjo 
gana daug pasidarbuoti. Šiame 
konteste draugė Vilienė parodė 
savo organizatyvj gabumą, sa
vo didelį darbštumą ir suma
numą eiti į žmones ir jų sim
patiją palenkti draugijos lin
kui. Draugė Vilienė ne tiktai 
darbuojasi draugijoje, bet da 
randa ganėtinai laiko darbuo
tis LSČš 81 kuopoje, taipgi Pįr- 

Jeigu mes daugiau 
lokių darbščių mo- 
draugė Vilienė, tai 
•esyvis, musų dar-

kaip

Ticsa, tūlos 
giriasi savo darbuote.

.vardai jos pasidarbavu- 
narių rasis draugijos' ar-

jos artinasi prie karsto lentos, 
kad jų gyvenimo dienos so

Iš daugiausia pasidarbavu
siųjų, . kurie gaus paskirtas

skaitytos. Dauguma tų draugi- draugijos dovanas yra 4 nariai: 
centu i J. Ascilla, A. Vilienė, A. Sta
buku. ' šinskaitė ir P. Galskis. Kiti ga

vo mažiau naujų narių, per- 
išdžio- la’ dovanų nors ir negaus, te- 

vins”. Dauguma tų draugijų, draugija teikia didelį
ant nelaimės, yra savo centus j iclvbį ačiū.

jų nors ir turi keletą 
užsilikusių iš “slapiųjų1 
tečiaus imigracija ir “sausieji 
laikai jų iždus greitai

sudėjusius vienos j Lietuvos j 
paskolos bonus, kitos į šiaip 
Įvairias korperacijas, iš kurių 
bus sunku Įdėtus centus beat-| 
gauti.

Todėl nemažai lokių draugi-į 
jų Chicagoje, ipuolusios despe-; 
racijon dėl iždo tuštėjimo iri 
narių mažėjimo ėmės irgi pri- 
lašinėti narius, kad padaugi-i 
nūs savo draugijas narių skai
čiumi, bet tas jų neapsižiūrė
jimas neatnešė geidaujamų pa
sekmių. Viena iš didžiausių 
klaidų, tai prirašinėjimas bei 
priėmimas narių be daktaro/ 
nepatyrus apie sveikatos stovį 
naujai ateinančio draugijon na-: 
rio. Kitas — tai nepaisymas 
metų, o trečias — padarant | 
liuesų įstojimą, arba anot jų 
pačių skelbimo, “įstojimas už 
$1.” šitokie vajai gavimui dau-i 
giau narių draugijai yra nepa
geidaujami dėl pačių draugijos 
narių, nes tokiems nelemtiems 
vajams einant, ateina draugi
jon seneliai, besveikačiai, jau
ni su chroniškomis bei neišgy
domomis ligomis ir visi tie, 
kuriems nėra vietos gerose 
pašelpinėse draugijose, žodžiu1 
sakant, tokiam vajui einant, 
didžiuma narių ateina, kad su
ėjus 6 mėnesiams galėtų gau-'’ 
Ii pašelpą. Narius be daktaro 
priimant 'į draugiją, yra daro
ma skriauda tiems - nariams, 
kurie jau moka po kiek metų 
į draugijas ir mano ateityje 
turėt paramą, kada ištiks ne
lemta liga, o palaidojimą atė
jus mirčiai.

Kada kitų draugijų pastan
gos padauginti savo draugijas 
nariais neatnešė laukiamų pa
sekmių, Chicagos (Lietuvių 
Draugija šituo kontestu, ku
ris tęsėsi nuo kovo iki rugsė
jo šių metų, reiškia didžiausį 
pasitenkinimą, nes draugija su
stiprėjo ne tiktai skaičiumi na
rių, bet ir pinigiškai.

įnyn chore, 
turėtumėm 
torų, 
musų 
bininkiškas judėjimas stovėtų
aukščiau visa gajva. Bet, deja, 
pas mus dirbančių mažai, o 
miegalių galima semti pūrais. 
Apie šitą konlestą, kuriame 
draugijai prikalbino 25 naujus 
narius, draugė Vilienė išsireiš
kė sekamai: “šitas kontestas, 
tai pradžia mano darbo drau
gijoje, ir kada {Vyks sekamas 
kontestas, užtikrinu išanksto, 
kad 50 naujų narių gausiu tik
rai” Aš pilnai tikiu drg. Vilio
nės žodžiams, kad šitas jos pui
kus pasirodymas, tai tikrai 
pradžia jos gražaus darbo Chi
cagos Lietuvių Draugijoje.

Ketvirtą vietą 
narių skaičiumi užima 
Galskis. Jis prikali bno 
jų narių draugijai ir 
dovaną $10. Drg. P. 

tūzas Nortbsidės 
kjime. Jo nuveikti 
“ityje dėl Nortbsidės lietu- 
yra milžiniški. Visos seniau 

suorganizuotos progresyvės ir 
dar bininkiškos organizaci jos: 
kriaučių Uokalas, Chicagos Lie
tuvių Draugija, LSS 81 kuopa, 
SI’.A 226 kuopa, tai Galskio 
darbo vaisiai Plačiau apie , tai 
esu rašęs tūlas laikas atgal, to
dėl neapsimoka naujai pakar
toti. Bet yra smagu pažymėti, 
kad tas šernui veikimo vetera-, 
nas nepatingėjo 
draugijos labui.

Čia aprašiau 
apie tuos, kurie 
nas, bei kurie

jui! 
pra 
vių

tų formalumų atlikime, 
gi namažai dirbo per šitą kon- 
testą ir kiti draugijos valdy
bos nariai.

“Naujienoms”, kaipo Draugi
jos organui, irgi priklauso di
delis kreditas, nes be “Naujie- 
m/” pagelbės vargiai būt buvę 
galima išjudinti Draugijos na
rius prie spartaus veikimo, ko
kį parodė šiame konteste. Tik
tai aprašant 
Draugijos / 
“Naujienose’
rius prie veikimo, taipgi apibu
dinant Draugijos ąbelną stovį— 
tas suinteresavo Draugijos na
rius prie intensyvesnio veikimo, 
o Chicagos lietuvius paskatino 
susidomėti Draugijos gaivumu 
ir stoviu, kaip dvasiniu taip ir 
piniginiu. Tas gana daug pa-

n ariama

Chicagos Lietuvių Draugiją 
rūpinasi švietimu, daile, sportu, 
kultūriniais tautos ir darbinin
kiškos klesos reikalais.

laiks nuo laiko 
konteste eiseną 

ir skatinant na

sulig gautų lengvino Draugijos 
drg. P. gauti daugiau narių į Draugiją.
14 nau- Ir taip, Chicagos Lietuvių 

kontestui,laimėjo Daugi j a, užsibaigus
Galskis jau^jas skaitlinga nariais —vir- 
li<*tuvių lšaus pUS(-s tūkstančio, stipri 
darbai pjnjgajs— $10,000.00. Didžiuma 

; narių da jauni žmonės, pačiame 
žydėjime—nesunki našta drau
gijos kunui. $10,000.00, — ne 

(beverčių vekselių bei spekulia
tyvių serų ar bondsų knygose, 
bet gyvų Amerikos dolerių.

| Klausimas', kokia lietuvių pa
šelpos organizacija Chicagoje 

/po šitam musų sėkmingam kon- 
i testui, turi’ garbės lyginties sa- 

’ vo skaitlingumu nariais, turtin- 
i inte- 

Ilektualiu narių stoviu—^u Chl- 
kiek platėliau caS°s Lietuvių Draugija Savi-

pasidarbuoti.gunui Pini^ais ir abelnu 
jlektualiu narių stoviu—

laimėjo dova-, tarpinės Pašelnos? 
įdėjo daugiau 

darbo laike šitos draugijos kon-' 
testo, Evt da yra 27 draugijos, 
nariai, kurio irgi darbavosi ši-j 
tame konteste. Tiesji, nors jie 
nelaimėjo dovanų, bet jų dar- 

1 bas taipgi yrą vertas didžiau
sio ačiū. Jeigu visi draugijos 
nariai butų liek pasidarbavę, 
kiek šitie 27 draugijos nariai, 
tai šitos draugijos ( kontestas 
butų buvęs da daugiau sėkmin
gas, negu nūnai. BM juk ne 
Roma nebuvo su sykiu išbu- 
davota. Tie draugijos nariai, 
kurie nieko neprisidėjo šiame' 
konteste, esu tikras, kad se
kamame konteste gali hut sėk
mingiausi darbuotojai.

Žemiau telpąs sąrašas paro
do, kad da buvo nemaža armi
ja, kuri darbavosi Chicagos 
Lietuvių Draugijos konteste

Chięagos Liet Draugi
jos Savitarpinės Pa

šelpos valdyba

♦ ♦ #
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai moka .sekamus mokesčius 
Draugijon ir gauna pašelpa li
goje: už 50 centų mėnesiui — 
pašelpa įigoje $6.00 savaitėje; 
už 75 centus mėnesiui — pa
šelpa ligoje $1.0.00 savaitėje; 
up $1.25 mėnesiui — pašelpą li
goje $16.00 savaitėje. Nariui 
mirus Draugija iš savo iždo su
moka $200.00 jo likusiai šeimy
nai bei tiems, kam jis yra pa
vedęs pomirtinę. Taipgi Drau
gija skiria kitiems mirusio na
rio palaidojimo reikalams apie 
$50.00.

♦ *
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai nemoka jokių kitų mo
kesčių apart mėnesinių.

* * *
Chicagos Lietuvių 

nariai gyvendami 
Šiaurinės Amerikos
šelpą ligoje ir pomirtinę tokią 
pat, kaip kad gyvendami Chica
goje.

Lydia
Ohio. — “Aš vartojau 

’s Vegetable Com
pound, kad pasida
ryčiau stipresne. 
Aš turėjau trube- 
lio su savo nugara 
ir šonais, jie taip 
man skaudėdavo, 
kad aš negalėjau 
nieko dirbti, o kuo
met aš jgaudavau 
slogas, tai man vi
sai blogai būdavo. 
Nuo to laiko, kaip 
vartoju Vegetable

Compound, neturiu jokios bėdos su 
nugara ir šonais ir aš galiu atlikti sa
vo namų darbus ir prižiūrėti savo 
mažus kudikiuą, o pirmiau aš neturė
jau noro dirbti jokio darbo. Po gi
mimo mano pirmutinio kūdikio apie 
keturi metai atgal, aš pamačiau ap
skelbimą laikraščiuose apie Vegetab- 
le Compotind. Aš žinojau, kad jos 
pagelbės man, bet aš bijojau vartoti, 
nes žmonės sakė, kad jos pagelbės 
įsigyti daugiau vaikų, o ir beto aš jų 
turėjau nemažai. Bet jei jos man 
pagelbės, tai kad ir pilną stubą turė
siu vaikų, bet jei jie visi bus sveiki, 
tai bus gerai. Aš pasidariau stipres
nė jas vartodama ir mano vyras sa
ko, kad aš pasidariau gyva moteris, 
vietoje pusgyves. Kuomet ateis pa
vasaris aš vartosiu jūsų Kraują Gy
duoles, nes aš esu labai plona. Aš 
atsakysiu laiškus bile moterei kuri 
nori sužinoti apie jūsų gyduoles“. — 
Mrs. William Butts, Wellston, Ohio.

Draugijos 
bile dalyje 
gauna pa

• >Įc ♦ ♦

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Valdyba renkama sykį metuose 
visuotinu narių balsavimu-refe- 
rendumu. Taip, kad Draugijos 
nariai, nors gyvendami toliau 
nuo Chicagos, arba neturėdami 
progos lankyli susirinkimų, da
lyvauja Valdybos rinkimuose.

Del Vaiku 
Odos Ligų

Cadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnios odos ku-, 
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de- i 
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 1 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina' 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų,- šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 

I fcddrėskimų. užgavimų ir taip toliau.

pas The Omega Chemical, Company, 
ment savo ąptiekoje, tai siųskite 35c

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimu.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy
lite, kad butų Inkaro vaizbaienklis
. F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry & South 5th Sts. /.

Brooklyn, N. Y. jį

Julius Mickevičius, pirminiu 
Kazys Rugis, pirm, pagelb., 
Xavieras Saikus, nut. sekr., 
Vincas Briedis, fin. sekret., 
Jonas Degutis, iždininkas.
Antanas Vilis, kontrolės sekr
Ignas černauskas, iždo glob., Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
Juozas Radžikauskas, iždo gi., 
Juozas Dauginis tvarkos dab., 
Dr. A. Montvidas, dakt.-kvot.

Domei
Chicagos Lietuvių Draugijos

S. P. Narių
Apsirgus arba kitu kokiu 

nors reikalu, liečiančiu Drau
giją, kreipkitės ypatiškai ar 

irgi. Šie nariai parodė atsida- • biišku praneškite Draugijos 
vimą draugijai, parodė, kad sekretoriui X. šaikus, 1521 N. 
jiems rupi draugijos labas ir^rv’nK Avė., Chicago, III.

GYDOME VYRUS
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus • tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nedinti ? 
norite 
veikti ?

prie ma- 
del pil- 
laborato- 

išegza-

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

Juozas Ascila, gavęs 43 nau
jus narius draugijai, laimėjo 
dovaną vertės $65. Juozas As
cilla yra senas draugijos dar
buotojas, buvęs tūlą laiką drau
gijos pirimninku, daug dirbęs 
įvairiose draugijos komisijose. 
Musų Juozą reikia prifekaityti 
prie tų darbuotojų, kurie dir
ba darbą nuoširdžiai, su di
džiausiu atsidavimu tam dar
bui, kurį jis dirba. Nedaug 
mes turime paprastų darbinin
kų žmonių eilėse ypatų, kurie 
rastų tiek daug liueso laiko 
veikimui, tiek daug pasišventi
mo ir energijos, kiek turi mu
sų Juozas, šitas darbas, kurį 
atidirbo draugijai gaudamas 43 
naujus narius, tai ne vieninte
lis jo darbas. Juozo visur pil
na — ir chore, ir scenoje, ir 
šiaip įvairiuose parengimuose 
bei rengimuose. Dirba visur 
išsijuosęs, tarytum tie visi 
dirbami darbai butų dėl jo 
ypa/tiškos naudos, šitokie žmo
nes pas mus turi būt apverti- 
nami, nes šiais ištižimo laikais 
mažai besiranda tokių atsida-

Tnečia iš eilės daugiausia na
rių gavo A. Stašinskaitė. Ji pri
kalbino draugijai 22 naujus 
narius. Tiesą pasakius, iš drau
gės Stašinskaitės tiek daug ne
sitikėjau, kiek ji parodė ga
linti. Viena, draugė Stašinskai
tė yra da jaunutė mergina, 
apie 19 metų amžiaus, neperse- 
nai atvykusi į šią šalį ir sąly
gos šio krašto ir pasimainęs 
lietuvių gyvenimas daro dau
giau painiavos priėjimui prie 
seniau čia gyvenančių ir jų 
pertjkrinimui kokiam, nors rei
kalui; aptra, drg. Stašinskaitė 
Chicagoje turi gana mažai pa
žystamų, kurie butų galėję jai 
tame darbe kiek prigelbėti, o 
niekam neprigelbstant jaunai ir 
da nesenai atvykusiai į šią ša
lį susidaro gana nepalankios 
sąlygos veikimui ir tas daug 
pakenkia normalaus darbo iš
vystymui. Tečiaus drauge Sta
šinskaitė išėjo tikra čempijo- 
nė, sutrynė, sumynė visas gi
gantiškas kliūtis, prikalbinda
ma 22 naujus narius Chicagos 
Lietuvių .Draugijai, o pati lai
mėjo trečią dovaną vertės $20. 
Reikia pasididžiuoti kiekvienam

sulig savo išgalės; sulig savo 
spėkų jie atliko brangintinas 
pareigas linkui Draugijos.

J

N.

J. Makrickas prik. narių 4
K. Norkaitis ....
F. Leonas ..........
M. Matulis ........
J. Degutis ..........
J. Nausėda ........
A. Valskis ..........

Radzišauskas
Tikutis .............
Kulikauskas . .
Kalpokas ....
Didžgalvis ..
Nemajuška ..

F. Januškevičia
> J. Geniotis ..........

K. Kairia, ......
F. Prusis .........
A. Dagis

’ B. Paukštis ...............
Martinka ...............
Markus ...................
Lukas ...................
Dovalga ................
Lipiką .. •................
Sudeikis ...............
Ascilla (dov. laim.)
Viliene (dov. laim.)
Stašinskaitė (d. 1.)
Galskis (dov. laim.)

Viso narių gauta d-jai 153

K

A.
A.

43
25
22
14

Padėkos žodis

NORTH6ERMAN 
f—LLOYD-“! 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS ‘ 

KAINOMIS
I I LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai
SvetimSaliai grįždami | 12 
mėnesių neturi jokių klinčių

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos Kontesto 
Vedimo Komisija, reiškia gilios 
padėkos žodį visiems tiems 
Draugijos nariams, kurie dar
bavosi laike Kontesto gavimui 
naujų narių Draugijai ir vi
siems tiems, kurie i prigulėjo 
kontestantams ar prizmenams 
gauti naujų narių Draugijai sa
vo gerais patarimais bei nuro
dymais.

Taipgi reiškiam gilios padė
kos žodį “Naujienų” Redakci
jai už suteikimą vietos fiuosai 
aprašyti Kontesto bėgį, kas su
žadino nariuose darbštumą lin
kui Kontesto, o Chicagos/ lietu
viuose susidomėjimą ■ Draugija. 
Tas labai daug turėjo reikšmės 
Kontesto sėkmingumui.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpines Pašelpos Kon- 
testo Vedimo Komisija:

Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras Saikus, sekretorius,
Antanas Vilią, sekret. pagelb. j

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
ąrba prię vietinių agentų

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $216, pagal laivą;

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinaį, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI). 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j jCherbourg, Southampton, 
Antwerp. 
savaįtė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- 

puikus maistas ir mandą- 
. gumas:
| Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
itų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

Daug laivų išplaukia kas

kitę 
nes 
no 
rijoj ■■ 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame . su 
pagelba X-Ray 

x ir Mikrosko
po. Jeigy yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kūne kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, žanių ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms ^dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

■606’ gir; '914’
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai J gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai, vakare. Nekė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dcarbom 
StM 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

i j
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BOSTONIEČIŲ PROTESTO MITINGAI
Toks

PARTYVIšKAS JUOZAP1EČ1Ų ŽLIBUMAS

KAS PADENGĖ $100,000 DEFICITO?

Ar turite KOSULYS?

Budrik
KAS JAI DAROSI?

ne

$8.00
4.00

paimtu 
ir pakel- 
aukščio

j darbininkiškų vi- 
Be ko kita nutarime

prisiminti 
darbininkas

lengviau
, kiek

Profesinių 
Tam reika- 
pradčtl or- 
tikslui pa- 

darbj-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Laisvė” rašo

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephoae Rooeevelt 8500

veik
Ir atlie

nos; šis nuošimt

mo darbininkas per 8 darbo 
valandas vidutiniškai padirba 
200,000 kilogrammetrų darbo, 
tai yra tiek, kiek pavyzdžiui, 
reiktų keliant 20 klg. j 20 ki
lometrų aukštį. Labai sunkų 
darbų dirbant gali per dienų 
stiprus 
400,000 
bet šie

darbininkas padirbti ii 
kilogrammetrų darbo 

atsitikimai

Kodėl “Laisvė” taip begėdiš
kai ir taip kvailai meluoja? 
Kiekvienas laikraščių skaityto
jas juk žino, kad Franci jos so
cialistai neremia Painlevė val
džios. Socialistai padėjo susi
daryti ne Painlevč valdžiai, bet 
Herriot valdžiai. Parlamente 
socialistų atstovai balsavo prieš 
Painlevė kabinėta, ir pasKV.i so
cialistų partijos suvažiavimas 
padarė oficiali nutarimų, kad 
su dabartiniu kabinetu socialis
tai neprivalo turėt nieko bend-
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KAUNO DARBININKAI STA 
' TYSIS SAU NAMĄ

So. Bostono klerikalų laikraštis reiškia didelio nusi
stebėjimo, kad socialistai ir sandariečiai dalyvavo bend
ram protesto mitinge prieš Lietuvos krikščionių demo
kratų despotizmą. Jisai sakosi negalįs suprasti, kaip san- 
dariečiams nebuvę sarmata kalbėti nuo vienų pagrindų 
su “keleiviečiais” po to, kai jie pravardžiavo pastaruosius 
“lenkų burdingbosiais” ir visaip niekino, ir kaip nebuvę 
sarmata “keleiviečiams” eiti išvien su Sandaros žmonė
mis, kurie ardė socialistų prakalbas ir kėlė triukšmą prieš 
Michelsoną. • ~

Tas klerikalų organas be reikalo veidmainiauja. Vos 
kelios savaitės atgal patys So. Bostono klerikalai rengė 
bendras prakalbas su socialistais ir sandariečiais prieš 
Lenkijos ministerį Skrzynskį.

Tas visų trijų srovių protesto mitingas prieš lenkus 
aiškiai parodė, kad sandariečių prasimanymas apie “Ke
leivio” sėbr.avimą su lenkais buvo melas, į kurį netiki nei 
sandariečiai, nei klerikalai.

New Yorko “New Leader” iškelia aikštėn įdomų fak
tą, kad Amerikos “Darbininkų” (komunistų) partija sa
vo suvažiavime nepaskelbė jokios viešos atskaitos apie sa
vo finansinį stovį. Kitais klausimais tos partijos vadai iš
davė ilgiausius raportus, kurie paskui buvo įdėti oficia
liam organe; bet apie partijas finansus raportuose nieko 
neminima. Kodėl?

Dar prieš, komunistų suvažiavimą žmonės, kurie se
ka tos partijos judėjimą, rašė laikraščiuose, kad ji tega
li gyvuoti tiktai Maskvos subsidijomis. Buvo apskaičiuo
ta, kad “Darbininkų” partija per paskutinius metus tu
rėjo įplaukų $80,000, o išlaidų $180,000. Reiškia, jos defi
citas turėjo siekti kokių $100,000. Kas gi kitas galėjo ši
tą deficitą padengti, jeigu ne Maskva?

Nežiūrint šitų viešų priekaištų komunistams, jie sa
vo suvažiavime to finansų klausimo visai nepasistengė 
išaiškinti nė savo partijos nariams, nė platesniajai visuo
menei. Todėl reikia daryti išvadą, kad Amerikos komu
nistai iš tiesų maitinasi Maskvos sendvičiais.

masina 
termodinami-

Iš paskiausio “Socialdemokra
to” numerio patyriame, kad 
Kaune kilo labai puikus suma
nymas: pastatyti darbininkų 
namų, kuriuo galėtų naudotis 
darbininkų organizacijos savo 
raštinėms 
mitingams ir tt.

Tų sumanymų svarstė Ir pri
ėmė bendra Socialdemokratų 
Centro Komiteto, jaunimo są 
jungos “žiežirbos” y* Profesi
nių Sąjungų konferencija. Ji 
nutarė tuojaus sudaryti tam 
(ikrų fondų namo statymui ir 
atsišaukti 
suomenę. 
sakoma:

į Dar viena žmogaus raumenų 
savybė pravartu paminėti. Ma
šinoje sudegant kūrenamai me
džiagai. Žmogaus raumenyje 
darbas pasidaro stačiai iš tų 
pačių procesų. iŠ kurių ir šili
ma lame pačia.ne raumenyje 
pasidaro. šiuo atžvilgiu rau
muo tobuliau įtaisytas, nes ja
me gali stačiai iš-kuro pasida
ryti darbas, garinėje gi maši
noje iš kuro pasidaro garas, o 
šio šilima sukuria darbų, to 
viso dėlei raumuo yra vadina
mas chemodinamine 
garinė mašina 
ne mašina.
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Sidi Mohammed, riffų vadas. 

Jis atsišaukė į Ameriką prašy
damas pagalbos dabartiniame 
Morokos krizyj.

Tūkstančiai šeimynų yra nusipir 
kę pijanus pas Budriką ir visi yri 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.
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arba tikriau sakant di- 
dalis šilimos išsieikvoja 

todėl, pavyzdžiui,

tiek maisto, kad jis duotų šili
mos 3000 kalorijų, kiek kaip 
tik reikalinga tokio darbo dar
bininkui, kaip siuvėja.

Antras pavyzdys. žmogus 
yer dienų padirbo 100,000 
klgnl. darbo. Tokį kiekį dar
bo, jei skaitysime, kad 1 kai. 
sukuria 83 klgm., galėjo sukur
ti 12,000 kai., . kas sykiu su 
2400 kai. sudarys 3600 kai., ta
tai jau bus staliaus, mūrinin
ko, kareivio kalorijų kiekis.

Paimkim atbulai. Daleiskim 
lauko darbininkas kasdienų su
valgo tiek,, kati ši medžiaga ga 
Ii duoti 4800 kai. Klausimas 
kiek šis darbininkas padirbo 
darbo? Jei atmesime iš šio 
skaičiaus 2400 kai. reikalingas 
kūno šilimai palaikyti, tai liks 
2400 kai., kurios gali duoti 
darbų. Gi 2400 kai., skaitant, 
kad 1 kai. sukuria 83 klgmm., 
sukurs maždaug 200,000 kilo 
grammetrų.

Tuo budu, kaip matote yra 
galimybė žinant kiek žmogus 
sūvalgo, žinoti kiek jis gali pa 
dirbti darbo ir atbulai, žinant 
kiek žmogus darbo padirbo, ap
skaičiuoti kiek jis turi suval 
gyti. Žmogaus kūnas vis ly
gu kaip ir mašina, kurios dar
bo kiekis pareina nuo kuro kie-

žmogaus darbas pa
reina beveik išimtinai nuo rau 
menų veikimo. Todėl juo stip
resnius: kas raumenis turi, juo 
didesnį darbų gali per ta pati 
laika nudirbti palyginus su tuo. 
kuris neraumeningas. Stoves
nieji raumenys stipresni, jais 
galima daugiau svorio pakelti, 
ilgaisiais raumenimis galima 
daiktų aukščiau pakelti.

Įvairių gyvulių raumenys, 
nors paviršutiniškai išrodo vie 
nodai, tačiau jųjų yra įvairi 
Vhrlės raumuo 1 kvadratinio 
centimetro storio pakėlia beveik 
3 kilogramus, vabalo .raumens 
1 kv. cnt. pakelia 2,5 
žmogaus raumens pakelia 7— 
10 klg.

Jei atsitūpusį žmogų apkrau
ti tokiu pat svoriu (apie 70 
klg.), koks yra žmogaus, tai 
ne kiekvienas bepajėgs atsisto
ti; tokiam žmogui pasikeliant 
reikia kelti savo kūno 70 klg. 
ir dar be to užkrautus 70 klg., 
iš viso 140 klg., tai yra dįdžlau- 
sias žmogaus aprokavimas. Tas 
tiesa, kad žmonių stiprumas y- 
ra labai įvairus. Aprašoma, 
kad įpratę krovėjai, nešikai ga- 
džia abiem rankom žmogus 
maždaug tiek kiek, jis sveria, 
ištraukti pajėgia du syk dau
giau.

Fizinė moterų jėga sudaro 
tiktai 57-t-59% xvyro fizinės jė
gos. Musų klimato žmonės sti
priausi yra tarp 22—30 metų

Kada kalbama apie darbų, 
nėra tiek jau svarbu žinoti, 
kiek tas ar kitas žmogus vie
nu L metu gali pakelti daug 
ąvarbiau žinoti kokį gi darbų 
žmogus padirbą per darbo die
nų,, būtent 8 darbo -vaknuias. 
Čia taipgi nelygu kraštas, iš
lygų darbininkas. PrisipažįH 

Raumuo keičia savo formų, su- tania, kad vidutiniško stipru-

So.-bostoniečių protesto mitinge prieš lenkus svar
biausias kalbėtojas1 buvo adv. Bagočius. Šv. Juozapo są
jungos laikraštis tuomet negalėjo atsigėrėti Bagočiaus 
kalba.

Dabar, pažangiosios visuomenės protesto mitinge 
prieš klerikalus, adv. Bagočius vėl pasakė smarkią pra
kalbą. Bet šitą jo kalbą juozapinės sąjungos organas jau 
vadina “pornografiška”, “šlykščia” ir “nekultūringa”. 
Ar šitoki prieštaraujantys atsiliepimai apie tą patį kal
bėtoją neparodo, kad to klerikalų laikraščio sprendimai 
yra vienpusiški?

Dar nėra surasta «te negali 
būt tokios mašinos, kuri butų 
tiek tobula, kad galėtų iš vie
nos kalorijos sukurti 427 kilo 
grammetrus. Mašinai veikiant 
gerai 
tižioji 
be naudos 
garine mašina sunaudoja ir pa
verčia naudingu darbu daugiau
sia 30% visos garų šilimos, o 
jeigu imti omenin visą šilimą, 
kuri pasidaro iš kuro medžią 
gos, tai tada .surasime, kad ga
rine mašina duoda naudingo 
darbo tiktai apie 15%.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

žmogaus raumeninė mašina SUVIENYTŲ V Aus H BĮ Ų 
pasirodo, žiūrint darbo inlensy- MIŠKAI,
vumo, gali duoti naudingo dar- -----------
bo nuošimtį žymiai didesnį ne 
gu tobuliausios garinės maši- tų Valstybių miškai apėmė apie

ne taip leng 822,000,,000 akrų žemes. Bet 
va tiksliai apskaičiuoti, už tat dabartiniu laiku apima tik apie 
pas įvairius tyrinėtojus jis įvai 463,000,000 akrų, iš kurių 173,- 
rus — tarp 29—37%. 000,000 akrų niekad nekirsti.

Iš šio palyginimo matyt, kad Pacifiko pakrantis ir Rocky 
žmogus, iš vienos pusės su sa- Mountains valstijos turi apie 
vo raumenimis yra daug tobu 118,000,000 akrų tų miškų, pie- 
lesnė mašiną, negu daugelis tinęs valstijos apie 177,000,000 
mums žinomų labai tobulų ma- akrų, ežerų valstijos 57,000,000 
šinų — jei bent tik gali kon- akrų, šaurrytinės ir vidurinės 
kuruoti su raumenų mašina va- Atlantiko valstijos 53,000,000 
dinamieji vidujinio degimo va- akrų, centralinė® valstijos 56,- 
rykliai; iš antros pusės, mes 
turimo suprasti, kad žmogau: 
mašim toli gražu ne idealas, 
nes iru?} žinome, kad viena šili
mos kalorija turėtų sukurti 427 
kilometrus, tačiau faktinal su
kuria 3-5 sykius mažiau, kaip 
vienas anglį] mokslininkas prt 
pažįs';i, 83 kilogrammetrus.

Kiekvienas žmogus ar gyvu
lys iki jis gyvas turi tam tikrą 
pastovią temperatūrą. Kadan
gi žmogaus kūnas, būdamas 
šaltesnėse apystovose, visą lai
kų netenka šilimos, todėl orga
nizmas daugiausia savo rauine- 
nimis išdirba jų ir tuo budu kū
nas turi pakankamai šilimos. 
Mokslininkas Atavaler’Is ran 
da, kad žmogus, kuris beveik 
nieko fiziškai nedirba, savo or
ganizmu vis viena vidutiniškai 
per parą išdirba 2400 kalorijų. 
Jeigu mes, neturėdami išteklių, 
suvalgom tiek maisto, kuris 
sudegdamas duoda tiktai 2400 
kalorijų, tai šis visas maistas 
privalo susinaudoti musų kunui 
apšildyti, o kas gi lieka darbui? 
Kad žmogus darbą galėtų dirb
ti, jis turi sunaudoti maisto 
daugiau, negu tas kiekis, kuris 
duoda 2400 kalorijų..

Paimsime žmogų, kuris per 
dienų padirba 50,000 kilogram 
mėtrų darbo. Jeigu daleisi 
me, kad faktinai iš 1 kai. rau
menys sukuria 38 kilogrammet 
rų gali pasidaryti iš maž daug 
600 kalorijų, o jei pridėti dai 
prie šio 2400^kalorijų žmogaus 
apšildymui, tai išeis, kad žmo

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

8c. per copy.

Dr. V. Lašas “Jaunime’ 
ką’ rašo apie darbų:

Musų ar gyvulio kūno rau
menų viena pagrindinių savy
bių yra galėjimas susitraukti. 
Kada mes atliekame kokį nors 
judėjimų, šis gaunasi dažniau
siai dėl kelių arba visos gru
pės raumenų susitraukimo.

Raumenims arba jų susitrau
kimams tirti paprastai panau
dojama išskirta iš varlės kūno 
vienas raumuo sykiu su tuo 
nervu, kuris šį raumenį valdo. 
Jei mes tokio atskiro raumenė- 
lio vienų galą kokiu nors budu 
įtvirtintumėme, o prie antro ga
lo raumens sausimo pakabintu 
mėm kokią plunksną ar svore
lį, tai jaudinant (ar elektra, ar 
gnaibant, ar šilima, ar kokia 
druska) raumens nervą arba 
patį raumenį, pp&tebėsime, kad 
raumuo susitraukia ir pakelia 
tą daiktą, kuris prie jo buvo 
pakabintas, vadinasi pasireiš 
kia raumens mechaninė energi
ja. Be to, jei panaudosime 
labai jautrius instrumentus, tai 
pastebėsime, kad 'kalbamojo 
raumens deliai jojo susitrauki
mų pakilo temperatūra šimti 
nėmis dalimis laipsnio ir pasi
reiškė elektros srovė. Tokiame 
raumenyje beabejo įvyksta dau
gybė ir cheminių pasikeitimų.

Raumens chemiški pakitėji
mai nėra dideli; raumeniui pa
silsėjus jie išsilygina. Elektros 
energijos atžvilgiu raumenys 
neturi reikšmės, šilimos gi pa- 
sidarymo atžvilgiu raumenys 
turi žmogaus kunui labai dide
lės reikšmės. Jei jau vienam 
atskiram raumeniui susitrau
kus galima susekti temperatū
ros pakilimų, tai ką bekalbėti 
apie visų žmogaus raumenų, 
kurių žmogus turi apie 40% 
viso kūno svorio, išdirbamų Ši
limų, kada dauguma raumenų 
veikia. Mes gerai žinome, kad 
sušalęs žmogus norėdamas su
šilti pradeda daugiau judėti Ir 
tuo budu priverčia raumenis iš
dirbti daugiau šilimos. Kada 
žmogus nedirba vis viena dalis 
arba net dauguma jo raume
nų esti tam tikrame įtempime, 
o to jau pakanka, kad raume
nų išdirbamos šilimos kiekiš 
padidėtų. žmogui esant ra
miam, raumenys išdirba šilimos 
apie 1000 kalorijų.

Daugiausia krinta į akis me
chaninė raumenų energija.

namas turėtų vadir
tis 'Darbininkų
Sąjungų Namas.’ 
lui fondų reikia 
ganizuoti ir tam 
rašyti atsišaukimą 
ninkus ir tokiai namo staty
bai prijaučiančius, kviečiant 
prie sudarymo miiiimo fon
do. Po tuo atsišaukimd tu-

i ri padėti parašų Profesinės 
Sųjungos ir Lietuvos Social
demokratų Partija.”

Amerikos lietuviai darbininkai 
priims šitų žinių su dideliu 
džiaugsmu, nes jiems yra aiš 
ku, kad namo pastatymas daug 
prisidės prie darbininkų judė
jimo sustiprinimo Lietuvoje, 
Tikimės, kad jie ir gausiai au
kos į namo fondų, kuomet at
eis Lietuvos draugų atsišauki
mas. ■' ' " ■

LIETUVIŠKA APTIEKI
MBS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vaitoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyių, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

- darbu, dar 
Maža to, ką 

apie energijos formų 
pasikeitimus, bet yra nustatyta 
dar ir kiek reikia vienos rūšies 
energijos paimti, kad gautųsi 
tiek ir tiek kitos rūšies energi
jos, arba, koks kiekis vienos 
energijos atatinka kokiam kie
kiui kitos energijos. Sudarę 
tokias apystovas, kad nei kiek 
vienos energijos rųšies nepra- 
leistumėme pro šalį, o pavers- 
tumėme, kad viena šilimos ka
lorija virsta 427 kilogrammet- 
rais (mechaninis šilimos ekvi
valentas) arba atbulai 427 kilo- 
gramnjetrai atatinka vienai ka
lorijai šilimos.

Mes žinom daug mašinų, ku
rios atlieka darbų. Dažniausiai 
šibs mašinos perdirba kūrenant 
jas pasidarančių šilimų į darbų, 
šis mašinos darbas žmogaus y- 
ra panaudojamas tokiam ar ki
tokiam tikslui ir vadinasi jis 
naudingu darbu.

S. M. SKUČAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai i: 
dailiai; busite patenkinti. Au 
tomobiliai vestuvėmis, krikšty 
noms ir t. t.
1911 Canalport Avė.
Tol. Roosevelt 7532

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8590.

sitraukia, ir atsipalaidoja. žmo 
į gus veikdamas raumenimis 
juda, pereina iš vienos vietos i 
kitų, rankų raumenimis 
damas, judina rankas 
ka darbų.

Jeigu mes į r^nka 
mėm viena kilogramų 
tume jį vieno metro 
tai sakoma, kad mes padirbame 
darbo 1 kilogrammetrų. Jei 
mes į ranką nusitvertumėm 2 
kilogramu ir pakeltumėm aukš
tyn, per 2 metru, tai mes 
padirbtumėm 2x2 — 4 kilogram 
metrų darbų. Tuo budu dar 
bo kiekis labai lengvai yra ma
tuojamas, tik reikia imti san
dauga iš daikto svorio ir pakė
limo aukščio. Ne visuomet 
tiksliai galima apskaičiuoti dai
kto svoris ir jo pakėlimo aukš

te darbo kiekis ap
tiksimai ne visuomet

tis, todėl 
skaičiuoti 
pasiseka.

Fizinis

Antradienis,

“Francija slopina 
maurus, bet ir sukilusius sy- 
rijonus. Rūgs. 22 d. žinios 
sako, kad tik vienam mūšy
je ties miestu Messi Freys, 
franeuzai nukovė 500 ir su
žeidė 500 syrijonų (druzų). 
Vadinasi, kraujas nekaltų 
žmonių liejasi upeliais.

“Tai darbai ‘liberalo” Pain- 
leve valdžios, kuriai padėjo 
įsikurti ir kurių palaiko 
Francijos socialistai (musų 
pabraukta. “N.” Red.). Musų 
^nenševikams, kurie karštai 
remia savo draugus Francu- 
zus socialistus, labai links
ma, kad nuo Francijos im
perialistų kanuolių krinta 
tūkstančiai mauru Ir syrijo-

000,000 akrų.
Rokuojunt, kad medžio yra 

[apie 746,000,000,000 Kubiškų 
pėdų iš kurių randasi Pacifiko 
spakr^ity ir Rocky Mountain 
[valstijose. Iš visų miškų 360,- 
697,000 akrų yra prlvatiškos 
nuosavybes ir 94,764,000 akrų 
visuomeniškos nuosavybės.

Suvienytose Vaistytose ran
dasi daug minkšto ir klelaus 
medžio. Yra apie šeši šimtai 
įvairių rųšių medžio. Aržuolas 
turi apie 50 rųšių.

Yra tarpe 39,000 ir 40,000 
lentų piovinyčių Suvienytose 
Valstybėse, kur piaunama apie 
30,000,000,000 pėdų medžio. Di
džiausia piovinyčia suplauna a- 
pie milijonų pėdų į dieną, arba 
ta viena piovinyčia į metus dau
ginus medžio supiauna negu vi
sa Norvegija. PiovinyČloa ran
dasi Louisiana valstijoje, kur 
apie 12,000 žmonių samdoma 
medžio išdirbystėj. Bęveik 93 
nuošimtis viso medžio produk
tų šioje šalyje yra čionais 
suvartotas. Tik apie 7 nuo
šimtis išsiunčiama užsienin į 
Australija, Pietinę Ameriką te 
Vakarų Europą. Normališkais 
metais apie 28,000,000,000 pė
dų medžio suvartojama.

[FL1S.]

Kodėl nepamėginti

Severas
Gough Balsam

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Daug 
skaitmenis i 
dirbdamas per parų 8 valandas, 
^padirba per 1 sekundų. pasi
rodo, kad per 1 sekundų viduti
niškai' padirbama nuo 6 iki 10 
(daugiausia 11) kilogrammet
rų. Arklys per vieną sekun
dą padirba 75 kilogrammetrus. 
75 kilogrammetrai tai yra vie
na arklio jėga. Jei sakoma a- 
pie motorą, k«d jis yra 2 ark
lio jėgų, tai* tas reiškia, kad 
per 1 sekundą motorai gali pa 
dirbti 150 kilogrammetrus dar 
bo. žmogus darbo žvilgsniu 
yra 7—10 sykių silpnesnis už 
arklį.

žmogus, sudarydamas tiktai 
,vieną septyntą dalį arklio jė
gos, nėra stipri mašina. Dau
gelis naminių gyvulių, kaipo 
mašinos, yra galingesni.

Paprastos mašinos savo kros
nyse sudegina kurą dažniausiai 
koks pakliūna; čia tinka mal
kos, durpės, Anglis, žibalas, naf
ta, benzinas, šiaudai ir tt. ši 

'medžiaga degdama išdirba šilu 
Imą, šiluma gi mašinos yra per 
dirbanją i darbą. žmogaus ar 
'gyvulio kūnas, kaipo mašina 
pasirenka sau kutui sudėtingą, 
daug brangesnę medžiagą. Bal
tymai, riebalai ir krachmolinc 
(cukrinė) medžiaga su kokiu 
patiekalu, kokioje formoje jie 
nebūtų suvalgyti, jeigu jųjų 
priimami atatinkami kiekiai ir 
žmogaus organizmui sveikatos 
stovis leidžia juos pasisavinti 
tai juos žmogaus organizmas 
sunaudoja ir ši medžiaga suda 
ro žmogui energijos šaltinius.

Žmogus suvalgo per parą a- 
pie 100 gr. baltymų, 50 gr. rie 
balų ir 500 gr. krachmolinės 
medžiagos. Sudegdama jinai 
duoda žmogui apie 3000 kalorl-Igus turėjo per parų suvalgyti 
jų (kalorija — šilumos -kiekis 
kuris gali sušildyti 1 litrą vau 
dens, tiek, kad vandens šilima 
pakilių vienu laisniu).

Kaip niekas 'iš nieko gamtoje 
negali pasidaryti, taip ir darbas 
iš nieko nepasidarys. Mes tik 
ką minėjom, kad šilima pasida
ro sudegant maisto medžiagai. 
Mes vėl gi žinome, kad visų 
mokslininkų yra senai priimtas 
dėsnis, kad vienos rųšjes ener
gija gali pereiti į kitą, pavyz
džiui, elektros energija gali vir
sti šilima, šilima 
bas šilima irtt. 
žinome

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

Del karo su maurais Franci
jos socialistai yra pastatę val
džiai du reikalavimu: 'Viena, 
kad ji tuojaus darytų laiką 
Morokkoje;' antra, kad ji pri
pažintų nepriklausomybę riffų 
valstybei.

Jeigu “Laisvės” skaitytojai 
nėra paskutiniai tamsuoliai, tai 
ir jie, matydami tokius žioplus 
jos prasimanymus, imsis iš jos 
juoktis.

Užsimokėjimo kaina 
Chicago Je — paštu:

Metams ..............................
Pusei metų ............... ..........
Trims minėdama _______
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...............*................... $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ........................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

W. F. SEVERAįCŲjF. V 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimu, akiu aptemimo, nurvuolu- 
mo^ skaudumą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumprcgystę ir toliregyatą 
Prirenka teisingai akinius. Vwuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas.. Speciali atyda at 
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1( 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

Plėšikai nušovė vieną, 
pašovė daktarą

. ......... ■■■■ ' ■ ■■■■ j 1

Devyni žmonės užmušti
NAUJIENOS, Chicago, H

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

'Traukimas dantų be skausme 
Bridge geriausio aukso. Su mušt 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
iemas musų kuinas. Sergėkite sav< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata’

1515 West 47th Street
Netoli Aehland Avė.

Tel. I^ifayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III.

* x— ■ ■ -   ■
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CICERO NAUJIENŲ

SKAITYTOJAMS ,.į
Šiuo pranešu, kad nuo spa

lio 12 d., 1925, dabartine Nau
jienų stotis bus panaikinta, o 
visi joj atliekami ar priimami 
reikalai bus ix'rkelti po žemiau 
paduotu adresu. Kas nori gau
ti Naujienas kasdien, paduoti 
kokį spaudos darbų ar apgarsi
nimą į Naujienas, kreipkitės 
pas

F. LUKOŠEVIČIUS
1144 S. 50tli €t.
Tel. Cicero 8487

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIN

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

dančia jėga, daugumas jų yra

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im- 

portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus; skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsni, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trul>elius ir visokios rūšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligonine.se ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
padvelkite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir Šventadie
niais nuo 10 itd 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOVVES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

plė- 
830 
prie

Pereitą sekmadienį nelaimė
se su automobiliais liko užmuš
ti devyni žmones.

Gal didžiausia dienos nelai
mė buvo prie Grand ir Austin 
gatvių, kur dviem automobi
liam 
liko 
nes 
pri?
1u.tr
dūrė, irgi vienas žmogus liko 
užmuštas. Viena moteris liko 
užmušta automobiliui užgavus

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

Prašome atsiimti

Atsiimkit laiškus iš Pašto '*»■ wcmįjictkz-vibikiche
_______ AKUŠERE A

Šie laiškai yra atėję iŠ Eu- 8101 So. Halsted St., kampas 31 
ropos. Kam jie priklauso, tegul * Tel. Yards 1119 
nueina j vyriausįjj paštą (Clark HjisUK,koiegij^; 
ir Adams gatvių) atsiimti. Reb ilgai prakuka- 

kui-1 Pennsyl-

susidūrus viena moteris 
užmušta ir septyni žmo- 
sužeisti. Kitoj nelaimėj 

Addison ir Mozart gatvių, 
taipjau automobiliai susi-

Trys negrai iš Gary liko už
mušti Indiana Harbor, trauki-

Pereitą sekmadienį trys 
šikai užpuolė Dr. Gross, 
Galt Avė., automobilių, 
pat jo namų, kada jis lipo iš 
automobilio su savo pačia ir 
savo draugu Hernandrz. Betgi 
daktaras greitai išsitraukė re
volverį ir pradėjo šaudyti j plė- niui užgavus jų automobilį, 
šikus. Plėšikai irgi atsake Su-1 ---------- --------
viais. Pasekmėje persišaudy-1 PROTESTUOJA PRIEŠ NE-. 
mo, Hernandez liko nušautas,* ĮLEIDIMĄ KOMUNISTU
Dr. Gross laibai sunkiai su-1 ATSTOVO
žeistas: taipjau liko pašautast 
ir vienas plėšikas, kurį paskui 
suimta. Du kiti plėšikai pabė-

Pašautasis plėšikas Bessmer, 
21 m., išdavė ir savo draugus, 
kurie dalyvavo tame plėšime, 
būtent Fred Goetz, kuris yra 
baigęs universitetą, dabar yra 
apkaltintas už išgėdinimą 7 
metų mergititės, ir Hymie” 
\Viiss. Policija stropiai jų ieš
ko, l»et ikišiol jų nesurasta, 
nors toj medžioklėj tapo areš
tuota arti poros desėtkų žmo
nių. Daugiau kaip šimtas poli- 
cistų puolė Shenandoah rotelį, 
kur tie du plėšikai gyveno, ir 
nors policija padarė kratą vi
same botelyje ir išieškojo vi
sus kampus, bet plėšikų nesu
rado.

Cbicagos Darbo* Federacija 
sekmadienio susirinkime aštriai 
pasmerkė valstybės sekretorių 
Kelio# už neįsilcidimą Ameri- 
kno Anglijos parlamento narį 
komunistą Saklatvala. Tuo rei
kalu rezoliucija butų buvusi 
priimta vienbalsiai, bet kad ją 
įnešė komunistas, tai ji tapo 
atiduota valdybai, taip kad val
dyba pasmerktų tą valstybės 
sekretoriaus žygį, liet kad už 
tą pasmerkimą negalėtų gauti 
kredito komunistai.

SUĖMĖ DU PATV1RKĖLIUS

KRIKŠTAS EŽERO 
VANDENYJE

Pereitas sekmadienis buvo 
gana šaltas, o dar šaltesnis bu
vo vanduo Micbigano ežere. 
Tečiaus “Seventh Day Advent- 
ists” pakrikštijo apie porą de- 
sėtkų žmonių. O krikštija gi 
jie “tikruoju” budu, es§ “su
lig šv. Kašto“, t. y. panerda- 
mi į vandenį visą žmogų. Esą 
butų atsiradę ir daugiau, ku
rie butų norėję krikštytis, bet 
pasibijojo šalto vandens.

Earl Davisi, buvęs preziden
tas Harvey Icc Co. ir jo švo- 
geris Henry Rohrdanz tapo are
štuoti ir yra kaltinami, kad jis 
išvogė 16 metų mergaitę ir ją 
išgėdino. Mergaitę vėliau ras 
ta prisvaigusią Chicagoje.

Pasak mergaitės tėvų, kurie 
ir yra skundėjai, mergaitė bu
vo išėjusi pasivaikščioti ir tų 
dviejų patvirkėlių buvo 
stverta netoli jos namų.

Ambrozevičia, R. 
Andrijaitis, Benediktas (2) 
Baris, Adam

• Dulkia, T. 
Garsas, II. 
Gigionis, Ch. 
Griunas, Jonas (2) 
Greitjurgis, Vincentas 
Gedmin, Edvvard (2) 
Ilorvat, H. P. 
Jenaitė, M. (3) 
Jurėnas 
Jakaitis, Vincas 
Kungis, Mrs. K. 
Kudok, Zofija (2) 
Kazlauskas; K. . 
Kolosinsky, Chas. J. 
Kneve, G.
Loucks, Thomas (2) 
Lipčius, S. (2) 
Miller, Mrs. ir Mr. (2) 
Matlevski, George 
Pachkauskas, V. (registruo

tas laiškas) 
Petkevich, A.
Pukinski, Feliksas 
Petronis, Antanas 
Rašimas, A. 
Studentas, CC 
Sįnkauskas, J.
Staškus, Jonas (registruo

tas laiškas)
Serbike, Paulina 
Taujanski, G. 
Tarvidavičia, V. 
Tamson, Anna 
Traškelis, Martinas 
Venslav, Justin 
Vilimaitis, N. 
Wasil, A. A..

kia klausti prie langelio, 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško faUME- 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

(2)

9
10
11
19
25
36

57
58
61
73
81
95

Ambrozunas Pranciškus 
Bacaitė Tckli 
Balezunas K 
Barakouskas Peter 
Barauskin Dominikui 
Bendura Simonas 
Bucinekas K 
l)ownovowicz Auna 
Gucis Sophie 
Kulikowski Wiktor 
Macienei Onai 
Marcinkevičius Jan 
Misewicz A 
Ramanauski Ludvika 
Sanhutis Strach 
Witkowski John,

Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa* 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

gal.

Telefonais:

• Tel. Blvd. U1M 
M. VVniflriev’irr- 

BANIS
AKU1ERKA

Pasekmingu! pa* 
tarnauis mote
rims prie gimdy- 
m <» , pnt 
dykai moterims 
ir merginome.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN

pa-

Smulkios Žinios

PADARYS PUIKIAUSIĄ 
GATVĘ

Mokytojas John Thomas 
Scopes, kuris liko nubaustas pa
garsėjusio j Dayton, Tenn., by
loj,-už mokinimą mokykloje 
eVoliucijos, šiomis dienomis at
vyko į Chicago ir įstos į Chi- 
cagos universitetą, kur studi
juosiąs geologiją ir evoliuciją.

Savininkai žemės prie buvu
sios South Water gatvės, dabar 
pervardytos • į VVacker Drive, 
ketina padaryti tą gatvę gra
žiausią mieste. Toj gatvėj se
niau buvo ūkio produktų mar- 
ketas ir ji išrodė, kaip tikras 
Maxwell> nors yra gražioj vie
toj, palei pat upę. Dabar vi
si senieji namai liko nugriauti, 
pati gatvė platinama ir bus 
dviejų aukštų: apatinis aukš
tas dėl vežimų ir trokų, ,o vir
šutinis dėl automobilių ir pės
čiųjų,kaip kad yra Michigan 
Avė., prie tilto. Apie trečda
lis namų savininkų jau susitarė 
nebudavot aukštų nąmų,' bet 
gražius, kuriuose butų puikiau
si restoranai,' gražiausi teatrai 
ir puošniausi krutamųjų pavei
kslų rūmai, taipjau gražios vie
tos visiems kitiems pasilinks
minimams, taip kad paupio gat
vė taipjau butų ir gražiausia* 
gatvė mieste, kaip kad yra dau-1 
gely kitų didžiųjų miestų.

Edward Pratt, 57 m., income 
tax patarėjas, Wilmette, liko 
rastas negyvas stovys sale savo 
automobiliaus garažiuje. Jis 
stovėjo negyvas, galvą atrė
męs į ratą. Spėjama, kad jis 
mirė nuo širdies ligos ar nutro- 
ško nuo inonoxide gaso.

Cicero ugniagesių viršinin
kas Fred C. Haan pasiliuosavo 
vienai dienai. Jis neperleido ją 
veltui, bet nuvyko į Crown 
Point ir ten apsivedė su Anna 
Porzel. Tai nebūtų nieko ste
bėtina, nes juk kiekvienas ve
dasi. Bet jis turi jau 60 metų 
amžiaus, o jaunavede 35 m.

APKALTINO AUTOMOBILIS- i 
TĄ IR MUNŠAINO 

PARDAVĖJĄ.

Automobilistas, kuris giltas 
būdamas, įvažiavo į taksakabą 
ir užmušė moterį ir taipjau 
munŠaino pardavėjas, tapo ko
ronerio teismo apkaltinti užmu- 
šėjistėj.

C. B. Lauer, 929 Edgecomb 
Pl.t automobilistas, įvažiavo į 
taksikabą ir užmušė taksikabu 
važiavusią Mrs. Edward Neier- 
nek, 27 m., 5154 W. Chicago 
Avė.
buvo* girtas ir nieko neatsime
na.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... '63c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago

Jis prisipažino, kad jis

Lauer pasisakė, kad mun- 
šainą j dm 
nieksi, 3551 
jaus tapo 
su Lauer 
piušėjistėj.

pardavė Joseph Da- 
Reta St., kuris tuo- 
areštuotas ir kartu 
liko apkaltintas už

Ar jus žinote, kad
Lietuvos Universitetas nusiuntė 

geologistų komisiją j Palangą tyri
nėti pelkės ir jėškoti tenai -gintarų, 
tam darbui jie turi tinkamą instru
mentą. Jei jus esate vienas tų rū
kytojų kurie negali gauti tinkamų ci- 
garetų, turit pabandyti Kelmavus, jie 
yra padaryti iš gryno 100% Turkiš
ko tabako ir parduodami nebrangia, 
kaina.

DR. SERNER, 0. D.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

i Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4123
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

JONAS BU DRUČKIS 
Mano mylimas vyras mirė su
laukęs 55 metų amžiaus, Spalio 
4, 5 vai. ryte. Paėjo iš Budrai
čių kaimo, Kražių vaisė. Ame
rikoj išgyveno 20 metų.

Paliko moterį Petronėlę, tris 
dukteris: Bronislavą, Adolfiną 
ir Oną, brolį Putrą ir dvi sese
ris, Gendrutą ir Petronėlę. Kū
nas pašarvotas randasi 2908 W. 
38 PI. Laidotuvės įvyks Sėredo- 
je, Spalio 7 d., 9 vai. ryto ir na- 
i6ų į šv. Marijos Panos bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris Petronėlė Budreckienė

Laidotuvėse, patarnauja gra- 
borius Ežerskis, tel. Yards 0589

AGNIEŠKA OŽELIENfi 
Po tėvais Nausėdaitė

Persiskyrė su šiuomi pasau
liu po sunkios ligos sulaukusi 
33 metų amžiaus subatoj 3 Spa
lio, 10:31) minutų vakare, 1925 
metais. Paėjo iš Lietuvos Nau
miesčio parapijos, Tauragės ap
skričio, Jokubiškes kaimo. Ame
rikoj išgyveno 15 metų, 
ko dideliame nuliudime 
Petrą ir sūnų Antaną dviejų 
valandų ir 30 minutų, 
Petrą ir brolienę Domicėlę 
Amerikoj, Lietuvoj brolius Juo
zapą, Domininką, Konstantiną 
ir seserį Petronėlę Nausėdienę. 
Velionė prigulėjo prie draugys
tės Šv. Petronėlės, prie Susi
vienijimo Lietuvių Amerikos 36 
kuopos. Runas pašarvotas po 
numeriu 3421 So. Lovve Avė. 
Laidotuvės įvyks ketverge, 8 d. 
Spalio, 1925 m. 8:30 iš ryto į 

. šv. Jurgio bažnyčią, kur atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą ,po pamaldų bus 
nulydėta j Sv. Kazimiero kapi
nes.

Kviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Pasiliekam nuliūdę 
Vyras Petras Oželis ir 
Petras brolis ir broliene 
Domicėlė Nausėdai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, telefonas 
Boulevard 4189. *

Lietuvis akių specialistas
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.’

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 Vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. pu piet.
Telefonas Midway 2889

Pali- 
vyrą

brolį

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj 

1922, 1923, 1924 metais 
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas 

4649 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1236 

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 
G\8 vakare.

Telephone Y?rds 0994

DR. MAURIGE KAHN į
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 did- j 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 į 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

LIETUVIAI DAKTARAI

Nėra kito šaltiniu, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

' kaip Naujienos.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 13 ir Blu*
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

- -------------------— ■ II,— — .............. ........... .................................................. ..........

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4553—Rožei Normantienei
4603—Jievai Kuliavienei

11588—Jievai Saboskaitei
4672—Zofijai Urbonienei

11598—Marijonai- Budvidienei
4687—Zofijai Butkuvienei 
4692—Onai Montvidienei

1

20895—Aleksandrai Vitkauskie
nei

4759—Rozai Blažienei
4752—Monikai Juozienei-šim- 

kienei
4739—Stanislovui Šimkui
4744—Antaninai Oksienei

20910—Juozui Urbonui
4764—Jievai Grigaitienei
4769—Marijonai Kielienei.

21190—Viktorijai Bučinskienei
22276—Stanislovui Ragožiui
55235—Antaninai Nemeikšienei
55236—Ignui Poviliui
22286—Petronėlei Toleikaitei
55239—Onai Vitkienei ’
55242—Baltromiejui Adomo

žižiunui
55247—Onai Ginkaitei
20914—Juzefai Songailienei
4780—Ipolitui Trumpiauskui

20912—Marijonai Kinderienei

22311—Domicėlei Šimkaitei 
11623—Povilui Partauks 
20919—Antanui Zaleckiui

4790—Jonui Japkinui
4796—Julijonui Fabijonavičiui 
4805—Onai Mileikienei

20921—Jonui Bružui
22321—Barborai Pargaliauskie- 

nėi
55250—Teklei Mačiulytei
55253—Stefanijai Papendiųkie- 

nei
20808—Jokūbui Struzdui ’
4636—Stasiui Išlinskiui

11595—Zuzanai Stunzienei
24187—Elzbietai Šimkienei
4756—Agnieškai Aleknienei
4766—Liudvikui Gupibinui 

22269—Mikolui Platkauskui 
22312—Mortai Pažarskienei 
24192—Magrietai Paulauskienei 
11618—Pranei Bėlauskiutei 
24193—Barborai Viršilienei
4784—Tadeušui Šepkui
4798—Petrui Širmai
4804—Pranui Odinui
4808—Onai Pikelienei

22317—Kazimierui Zubrickui 
24106—Magdalenai Šarpolienei

Telefonus Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
. 9 iki 12, 1 iki 3 dieną

ir 6:30 iki>9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

• nuo 5:30 iki 7:30 vak ’•«.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:80 vakare.
Ofisp telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
^1579 Milwaukee Avė., Rooin 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
r DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
. 3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
' Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYŠ DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Ofiso tel. Boulevard 9898 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų bgų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicagu 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. 
dėliomis ir šventadieniais 10—12

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedčly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Jtl UUVjUJI an>»UIO, ĮJU.TIl

Dr.A.R. BLUMENTHAL
OptOmetrbt

Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- V
dikalė Laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG 
1347 W. 18 St„ kampas Blue Island 
Avė., 2' fl. Valam los nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo L ...

) 9 iki 8 i 
9 iki 12. I

Prancūziškas OaKtaras - 1
Specialistas kraujo, odos, j
chroniškų ir slaptų liftų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas , k3

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State BaaMo i 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. >
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po >lct '<

Dr. J. W. Beaudette

ligonine.se
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NAUJIENOS, Chicago, UI

NAMAI-ZEMEPranešimai RAKANDAI

LabaiTu tylėk, o aš kalbėsiu

(Chicagiečiams žodis)

Duos gražų programą

ISRENDAVOJIMUI
Iš Birutės

kom

JIEŠKO DARBO

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI REIKIADARBININKU
MOTERŲ

išdirbtalabai gera

ISRENDAVOJIMUI
Pastabos

MORTGEOIAI-PASKOLOS

prio No. 3 girų
Kat MOKYKLOS

FFJNBERG & KAHN

REIKIA vyry pališia
vimui

gali kiek- 
darbą su 
naują pro

dailės 
naujų 
gabu-

mažo 
laiką,

.Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi 
i inkitnas 
7 v

darbo 
kepti juodą, 

duoną, taipgi

PARSIDUODA 4-rių ruimų rakan 
dai už gana prieinamą kaipą 
žastis pardavimo 
Sykiu randasi ir pianas

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

IEŠKAU 
lojo. Moku 
ir latvišką 
gaičius.

Didesniuose krutamu jų pa
veikslų teatruose šią savaitę er- 

Shore Leave; 
The

TURIU parduoti arba mainy
ti 2 augštų namą, su groserne 
Yra mūrinis garažas dėl 2 ka
rų. JOHN STEFKAS, 

2252 W. 54th Place

Lafayette 5153*6438

ROBIN BROS.
PARDAVIMUI 

Apperson sodan, 
klesos padėjime.

1821 W.

REIKIA patyrusių vyrų j 
geležies atkarpų jardą. Darbas

Ateinantį trečiadienį pasiro
dys Dzinulzi-Drimdzi (tik du), 
su sąvo Feliksu, ^ekspresu” il
su visa savo “geografija.”

“Žmonės

RENDON 7 kambarių flatai, 
pečium šildomi, rendos po $30. 
6 kambarių flatai, garu šildo
mi, rendos $45 ir .daugiau. At
stovas nuo .2:30 iki 5 vak. 

1134—1152 S. Wcstern Avė.

REIKALINGĄ moteris 
mergina prie namų darbo, f 
užmokesčių sutiksime.

IGNACAS GRIGALIŪNAS 
96 W. 6th St., 
St. Charles, 111.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus,

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų, kurios kalba lie
tuviškai. Alga,ir komišinas. 
KAHN DEPARTMENT STORE 

613 W. 31 St.

PARSIDUODA namas, 2 lo
tai, garažas, su groserne ir no- 
tion krautuvė. Taipgi ice cream 
tabako ių cigarų.

4605 S. Washtenaw avė.
Phone Lafayette 8672

PARDAVIMUI bučernė ii 
groserne, cash biznis, gera vie
ta, biznis išdirbtas per keletą 
metų. Priežastis pardavimo — 
partnerių nesutikimas.

10321 Michigan Avė.

Princess teatre jau paskuti
nę savaitę eina garsaus anglų 
dramaturgo Bennard Sha\v vei
kalas “Candida.” Nuo seka
mo sekmadienio ten eis drama 
“Desire under the Elms,” pa
rašyta Eugene O’Neill. Tai y 
ra vienatinis teatras, kur sta
toma dramos. Visur kitur ey 
na arba paprastos komedijos, 
ar taip vadinamos muzikalus 
Komedijos.

Atsišaukite
3990 Archer Avė

M. YGZAVITAS, 
Tai yr: jaunas, bet jau pa

MAINAU medinį namą, 2-jų 
pagyvenimų, ant farmos, atsi
šaukit tuojau aprašydami pil
nas informacijas, prekę,, mort- 
gage, etc. F. J. Szemet, 

4010 S. Albany Avė.

taipgi ir viso 
kius bizniui, vi 
suomet kneip 
kitSs pas

Mes parduodame olselio kainomią 
visiems 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis. ,

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaiikee Av. Haymarket 1018 
461 N. Hnlsted St. Haymarket 4221

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant .6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius MorgiČius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Ked/jie Are., 

Lafayette 6788

RENDON ofisas arba 5 kam
barių flatas, tinkamas dėl dak
taro, dentisto arba dėl Real 
Estą te ofiso, renda $50. Kampi
nis muro namas, prie karų li
nijos. Atsišaukit 2 fl. iš fronto 

5100 S. Paulina St.

PARDAVIMUI valymo ii 
dažymo krautuvė. Geriausiai į- 
rengta, 4 kambarių su rakan
dais flatas. Apleidžiu Chlcagą 
Didelis bargenas, šaukite.

Lafayette 2980

Pasižinokite pas mus

brangi. Atsišaukite:
1437 S. 49tli Ct., Cicero,

PARSIDUODA groserne. Ly- 
sas dar yra ant 21/2 metų. Par
davimo priežastis, apleidžiu 
Chicagą.

4619 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA groserne, yra 
5 kamb. užpakaly gyvenimui, 
lysas ilgas, renda pigi. Priežas
tį pardavimo patirsit ant vie
tos. 4522 So. Honore St.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas spalio 9 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj minės liūdnas penkų 
metų sukaktuves lenkų pasigro- 
bimo musų sostinės Vilniaus. 
Kartu bus duotas tok i s vokai i- 
nis-muzikalinis programas, ko
kį galima užgirsti tik musų 
didžiuosiuose koncertuose. Pro- 
grame dalyvaus didysis Biru
tės Choras, Jaunosios Birutės 
(vaikų) choras, Jaunuolių Or
kestras, Dzimdzi-Drimdzi. p-ios 
Ona Biežienė ir Sofija Krasauc- 
kienė ir kit.

PARDAVIMUI arba mainymui ice 
creamo krautuvė, ant loto ar 
namo. Parduosiu j trumpą

UNION janitoriai, jeigu jėškot 
darbo, atsišaukit pas mane. Kas 
pirksit mano rakandus už $350* pa- t 
vesiu gerą darbą, 24 flatų namas ir 
kitas mažas namas prie to. Klauskit

Janitor, ant 4 lubų 
1524 W. Madisoų St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 85% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintbal Plumbing Supply Co.’, 
1637 West Diviglon St., 

netoli Marshfield

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402

M. Aiman,
3660 S. Western av., 2-os

iš “Birutės
dzi.” Diuma yra 
kas tik ne visiems 
mums, amerikiečiams, tų 
mų” pilnas gyvenimas - 

ką nors originalai!
kurti

Naujienų Spuikoa nariams. Sųzl 
<1. Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų. Skulkos knygos turi būti 
sutvarkytos 1r peržiūrėtos 
man nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestįs kieno nors užvilktos. To
dėl, kad išvengus to, meldžiu visų pa
vėlavusių kuogreičiausiai sumokėti 
užvilktus mokesčius. Lauksiu iki 
Spalio 11, 1925. Taipgi nariai kurie 
permainėte adresu meldžiu priduoti 
naujus.

Spulkos Sekretorius V. Mišeika.

Anglų teatruose (gyvųjų) 
svarbesnių permainų hera. Vi
suose juose eina senieji veika
lai ir dar eis ilgoką laiką.

pirmos tas. Atsišaukit.
Wm. Weese, 

2812 W. M*arquette, Rd

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA 30x125 pėdų lotai 
ant Artesian tarpe 70 ir 71 gatvių 
Lotas yra improved, gatvė cementuo
ta. Lotas pažymėtas ant šalygat- 
vio No. 438.

6636 So. Kaminsky Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė su namu arba be 
namo 
vieta, mūrinis namas su visai,' 
patogumais.

4624 So. Wood St.

Roseland. L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus šj vakarą, spalio 6, 8 
vai. vakare, Strumilos svetainėj. Yra 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

REIKALINGAS patyręs bu 
čeris, geistina, kad butų neve
dęs, nes aš duodu pragyvenimą. x ,

Kreipkitės: įgyventa lietuvių; renda
'836 W. 20 St

RENDON 6 kambariai, pe
čiais šildomi, 2 lubos, naujai 
išdekoruoti, visi nauji įrengi
mai. Atsišaukit ant 1 lųbų.

6928 S. Talman Avė.

i PARSIDUODA ice cream par
ibį-, cigarų, cigaretų- ir kitokių 
mažų daiktų, biznio vieta ap-

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks seredoj, 7, d. Spalio, 8 vai.' 
vak., 'Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Nariai visi malonėkite dalyvauti, bus 
išduotas raportas delegatų iš 11 Ap
skričio konferencijos. Taipgi yra 
kviečiami nauji nariai prisirašyti prie 
S. L. A. 36 kp. !

— Sekr. A. Marcijonaitė.

PARSIDUODA groserne ir 
bučernė, maišytų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Biznis gerai 
išdirbtas. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 1334 So. 
49th Ct., Cicero, III.

PAJfcšKAU Vincento Paulauskio. 
Paeina iš Kauno gubernijos, Žvingių 
parapijos, Bykavenų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. Prašau jo paties 
arba kas apie ji žino atsiliepti.

VINCENTAS PAULAUSKAS 
Box 421, . Kincaid, III.

įvyks Spalio 7 d., 1925 m 
Mark White Sųuare r.vetainė- 

(Library Room) 29 ir Halsted St 
Visi jaunuoliai ir tėvai malonėkit at
vykti. Visi komitetai bukite.

— Reftt. A. .1. Schultz.

PARDAVIMUI groserne ir deli- 
catessen, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nėra kompeticijos, pigi renda, 7 
kambariai dėl gyvenime. Kas norit 
gražioj vietoj gyvent ir pasidaryt pi
nigų atsišaukit greit, nes kitos to
kios progos negausit.

1418 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ge
ras 5 kambarių, namas, naujai popie- 
ruotas ir malevotas iš vidaus. 2 di
delės barnes, apie 7 akrai įtręštos 
žemės, kaina, $2800, 4 mylios nuo 
miestuko.

R. C. GILMORE, 
Dowagiac, Mich.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
hučenjė ir groserne. Biznis išdirb
tus ir yra nešąs gana gerą pelną. 
Biznis cash — nėra knygučių. 
Taipgi randasi 7 ruimai gyveni
mui, renda pigi. Arba ieškau gero, 
patyrusio bučerio.

3651 S. VVallace St.

Ateinantį- pirmadienį prie 
r Sawyer gatvių 
as naujas didelis 

Krutamu jų paveikslų teatras 
“Harding.” Dabar yra gady
nė didelių ir labai puošnių kru- 
tamųjų paveikslų, kas visai 
nustelbė mažesniuosius, kurių 
niekas ir lankyti nebenori. 
“Harding” irgi buvo vienas tų 
puikiųjų ir puošniųjų teatrų.

ro neduosite 
kitės, o daugiau rimto darbo

Viena 
asmenis, kad 
musų “Birutės 
p. A. Vanagaičiu ir remtų 
“Dzimdzi Drimdzi,” nes Jie kar
tu mums patieks naujų vaidini
mų, dainų, deklamacijų ir lt.,. 
Kas iš musų nėra skaitęs p. 
Vanagaičio “Į Pacifiką maudy
tis” arba “Išsimaudžius Pacifi- 
ke” “Naujienose?” Ne tik 
Chicagoj, bet ir provincijoj vi
si su pamėgimu skaitė n. Va
nagaičio kelionės aprašymą. O 
už jo pečių yra dar artistai Di
neika, Dikinis, Olšauskas ir gal 
atvyks iš Lietuvos artistas Pil
ka. Tuos žmones turime įver
tinti, nes jie sudaro gražų bū
relį stiprią dailės pajėgą.

Muzika ir daina, tai vieninte
lė minių tautinės dvasios gaivin
toja. Remkime visi “Birutę” 
ir 11 spalių laukime iš jos ve
dėjo žodžio, nes jis patieks 
mums naują projektą, kaip dar
buotis ateity.

Neužmirškime taip pat 7 spa
lių, nes turėsime gražių juokų 
ir dar nematyto veikale “Geo
grafija.” —J. J-s

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,(MM). Morgi- 
Cių yra $12,000 ant 5 metų. • Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. .Gritenas, 
3241 S. Halsted Si. Tel. Blvd. 5066

PARDUODU arba mainau ant au- 
tomobiliaus grosernę, tabako ir ken- 
džių Storą, 4 ruimai pagyvenimui 
priežastis, einu į savo namą, 
rie turite mašinas atsišaukite

505 W. 32 St., 
Telefonas Michigan 0602

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyvento] 
apielinkėj, biznis yra cash ir ge
rai išdirbtas per 12 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui 
pi rėžas11 patirsit 

3001 
Phone

Taip turiant, girdėjau “Pota- 
šo” veikale, kurį pernai Dzim- 
dziai pastatė. Pasinaudodamas 
tą išsireiškimą, *>iakau tau: “Tu 
tylėk, o aš kalbėsiu../’

Dalykas labai paprastas, a- 
not dzimdzių. Dzimdzi Drim- 
dzi skelbiasi su paskaita 7 spa
liu Lietuvių Auditorijoj, kurią 
laikys A. Vanagaitis su pagal
ba V. Dineikos, F. Zaleskio ir 
“ekspreso.” Kam tas i’’eXspre- 
sas.” reikalingas — nežinau. 
Gal norės parduoti....

Taigi, mums chicaglečiams 
reiktų pasirūpinti dėl dzimdzių 
sutikimo. Išleidom pav> sarį, o 
dabar nenorim sutikti. Niekas 
nesirūpina sutiktuvėmis. Jei 
jie dabar ruošia savo “paskai
tą,” tai jie pasigarsina, kad 
dar gyvuoja, bet to neužtenka. 
Mes reikalaujam iš jų tam tik- 
ros programos dėl (sutikimo, ku
rį mes iš savd pusės turim su
rengti. Juk musų dzimdziai 
lieka Chicagoje, todėl mums 
garbė. Re to, atvažiuoja dar 
vienas artistas jiems pagelbėt 
prie “Birutės” Muzikos n 
mos studijos.

Jei “Birutėj 
pozitorius A. 
juo

PARDAVIMUI groserio rakandai 
už visai prieinamą kainą, kaip tai: 
lentynos, baras, kendžių šovkeisas, 
kainotas registeris, svarstyklė ir 

e ‘taipgi yra pardavimui trokas 2-jų ir screw driver puses tono. Yra ir kitų smulkių 
daiktų reikalingų prie panašaus biz- 

blades”, nuolat darbas,' ^v°;.n“eorgc Bratts-3500 So- Unlon
nuo 7 ryto iki 5 vakare, 
subatoj iki pietų.
THE WASHBURN CO.

6126 So. La Šalie St.

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

duonkepyk- 
baltą 
pyra-

REIKIA DARBININKU 1
VYRŲ

AUG8TOS rųšies Schroeder (iro 
jiklls Pianas, su elektros prijungi 
imi, su rolėmis, bcnčiuini ir kabi 
netu, vertus $1000, parduosiu u: 
$135.

•2332 W. Madison St. 1 fl.

I PARSIDUODA arba išsimai- 
lubos no groserne ir notion krautuvė, 

---- lietuvių apgyvento] apielinkėj 
$500.00 cash.

4554 S. Paulina St.

Roseland. Lietuvių Improvement 
ir Benefit Kliubo susirinkimas įvyks 
spalio 6 d. 7:30 vai. vakare Aušros 
kan.bariuose 10900 S. Mochigan Avė. 
Kliubo nariui atsilankykite paskirtu 
Jaiku, nes yra daug reikalų, kurie turi 
būt apsvarstyti. Taipgi nariai pri

viliokite tikrus antrašus sekretoriui.
J. Tamašauskas sekr.

10727 So. Michigan Avė.

PLASTER board po 4c. už 
ketvirtainį pėdos; dąstatome 6, 7, 
8. 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
inoldingų. Greitas patarnavimas 
Greitas dastalv mus visur, šaukit 

Mr. Smctana ‘
Buihl«*rs Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. XVesi 1090 — Seeley 4062

PASIRENDAVOJA flatas 4-rių 
ruimų nedideliai šeimynai — švie
sus. Kam reikia gerų ruimų už ga
na prieinamą rendą nepraleiskite pro
gos — renda tiktai $16.00.

FRANK SĖLEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St., 

(Arti prie Normai Avė.)

’ vadovauja 
Vanagaitis,

ir visas Dzimdzi Drimdzi, 
mes tinime ne tik Biritę,” 
ir Dzimdzi Drimdzi remti, 
jie mums žada ruošti ✓aidi- 

žada kurti. Kūryba, 
tai yra visai kas kita negu te
atras. Vaičkaus Dramos Teat
ras mums vaidina jau pamišy
tus veikalus ir mes turime dra
mos teatrą, bet muzikalių vai
dinimų mes galim -usilaukti tik

Dzimdzi Drim- 
geras daly-

Ypatingai 
d ra- 
mes 

norim ką nors originalaus. Mes 
padėkim kurti. Prisiminkim 
laikus kompoz. . Petrausko, ka
lia jis patiek^ keletą operečių 
su “^Birute,” taip pat komp. St. 
Šimkų, kuris davė mums. “Iš
eivį,” “čigonai” ir daug kon
certų. 4'ie du kompozitoriai 
sukūrė naujų mozikalių veika
lų Chicagoj su “Birute” tada, 
kai mes juos rėmėm.

Dabar turint mums komp. 
A. Vanagaitį, kuris savo daino
mis ir muzika sužavėjo visus 
amerikiečius ir šiandien yra 
"Birutės” vedėju, kurio dainos 
skamba rekorduose, pianų ro
lėse ir chorai dainuoja, o musų 
mylimas “Dzimdzi Drimdzi” 
kiek davė naujų dainų, tai mu
lių šventa priedermė, remti 
“Birutę” ir “Dzimdzį Drimdzį,” 
vien dėlto, kad tos dvi 
įstaigos paruoš mums 
Vaidinimų. Aš tikiu ji 
mams ir talentams.

“Rinite” ruošias II spalių su 
gražia programa, Dzimdziai 7 
spalių duos mums negirdėtų 
naujienų, ko mes gal nelaukė
me, nes ką-gi du žmonės gal 
lošti veikalus, bet jų gabumai 
prieš mus pasireikš ne veika
luos, tik naujai sumanyto] “pa
skaitoj apie geografiją...”

Veikalus statyti, 
vienas, kas teatro 
pranta, bet paruošti 
gramą, ne visi gali.

Viena tik sakau, dramos te
atras yra viena šaka, o muzika
lia vodevilis su koncertais, k. 
t. “Birutė” ir “Dzimdzi Drim
dzi’’ — kita šaka. Kain rupi 
lietuvių dainos atgaivinimas ir 
palaikymas muzikalių vaidini
mų, tas turi remti “Birutę” ir 
jos vedėją p. Vanagaiti, kuris 
eai savo draugais gerb. Dzim- 
dziais, patieks šį sezoną ką tai 
naujo — nematyto, negirdėto.

Mes džiaugiamo.; ^'.šliaukę 
tiek artistų iš Lietuvos Ir no
rim, kad jie dirbtų. Duonos 
užteks visiems. Lankysimės 
visi į jūsų vaidinimus, tik ne
pykite, jei mes jus nevemsim 
tada, kada jus mums nieko ge-

Jaunuolių Orkestrą. Jaunuoliai, 
mėnesinis orkestros susirinkimas 
įvyks seredoj Spalio 7 d. Kadangi 
turin.j dalyvauti Pėtnyčioj Vilniaus 
Vad. Kom. rengiamam Mas Mitingo 
Koncerte, tai prieš susirinkimą turė
simo generališką repeticiją, todėl 
prašau visų atvykti lygiai ant 7 vai. 
vak. Taipgi atsilankykit ir jaunuo
lių tėvai. i i

Jaun. Ork. vedėjas J. S'. Grušas.

Prie- 
apleidžii) miestą 

Ateiti ga- 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare 

i WM. BUTKUS, 
3231 So. Aųburn Avė. 
3čios lubos užpakalis 

Tel. Yards 3039

PARENDAVOJIMUI flatas 4 kam
bariai ant pirmo augšto, furnasu šil
domas, karšto vandens intaisai, va
nos, elektra, gasas — rendos $45.00 
i mėnesį, šauk telefonu savininką: 

2828 Wilcox Avė.
Spaųlding 9207

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kbžnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. RORINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

Northsides Lietuvių Draugijų San- 
ryšio delegatų mėnesinis susirinki
mas atsibus Spalio 7 dieną, 8 vai. 
vak. Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Draugai malonėkit susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų.

San ryšio rašt. K. čepulevič.

PARSIDJLIODA West Sidėj vie
nas medinis ir vienas mūrinis na
mai. Medinis ant dviejų pagyve
nimų su bizniu. Savininko antra
šas 7011 zSo. Artesian avė. Nedėlioj 
savininką -galima matvti iki 1 vai. 
po piet 2342 W. 23 St.

jau labai gabus mokytojas1. Jis 
lalyvaus didžiajame “Birutės” 
itkiarymo sezono koncerte ate’- 
lantį sekmadienį, spalio 11 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Muzikos 
r deinų mylėtojai užgirs čia 
geriausius musų dainininkus ir 
nuzikus.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Hąlsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonius gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c.' iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Sclemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Freshman;” Uptown — Ex 
change of Wives; Senate — 

in Quarantine; Orphe- 
Charlie Chaplin “Gold 
Monroe — Everlasting 
; McVickers — New 

Brooms; Tivoli — The Coast 
oi* Folly;” Capitol —> The Gir. 
who wouidn’t work.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAI 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. HalFted St.
’hones: Yda 3408 — Blvd. 1969 res.

Pardavimo 
ant vietos. 

AValtacc St. 
Michigai^ 0574

Į Farsą “Apdraustoji Žmona,” 
kaip ir pereitą kartą suvaidin
ta gerai.

| Žmonių šį kartą buvo labai 
mažai. Gaila, kad neatėjo — 

Ibutų pamatę gerą vaidinimą ir 
Mažiau garsin-' gerą dramą, nes Br. Vargšo 

veikalai pasižymi savo papras
tai įspėju nekurtuos' tumu, jausir^ingumu Ir labai 

jie neužgauiloty nepainiu tariniu, taip kad kiek- 
su jos vedėju vienam yra suprantami.

Ateinantį sekmadienį Vaič
kaus Dramos Teatras duos 
veiksmų dramą “Laisvės Kovo
tojai,” iš laikų Lietuvos- kovos 
už nepriklausomybę. »

* —Viešintiškis.

Jos tėvo, Varguolio, rolę vai
dino J. Briedis, ir kaip nupras
tai — vaidino gerai. Geras bu
vo ir J. Preikšą, patvirkėlio Tū
ba nskio rolėj.

Kitos rolės buvo mažiau aiš
kios ir jas daug silpniau iš
pildyta. Ypač silpnai išpildyta 
gana svarbią Petro rolę.

Playhouse teatre pradėjo s ta 
tyti komediją “The Charm,”

Pereitą ketvirtadienį spalio 
J dieną, įvyko Birutės pamo
kos, kurios buvo skaitlingos 
Sugryžo prie Birutės sena dai
nininkė, altas Adelė Miščikaitis, 
kuri prie M. Petrausko buvo 
viena is pirmųjų altų. Taip
jau prisirašė keli kiti nauji na
riai. Tad Birutės choras su
stiprės ir, manau, liks geriau
sias lietuvių choras Ajnerikoj.

Bet kad tai atsiekus, visi bi- 
rutiečiui ir birutietės, turim 
veikti išvien ir turim stropiai 
lankyti pamokas, į jas neslve- 
hiojant (kaip kad pereitą kar
tą niekurios atsilankė tik I pa
baigą pamokų,) taipjau turime 
daugiau domės kreipti ] musų 
mokytoją A? Vanagaitį, į tai 
ko jis mus mokina. Kada dirb
sime vienybėje, su atsidavimu 
ir energija, tai ir pats darbas 

sėkmingesnis ir mokytojui 
lengviau. —Birutietė.

Parsiduoda delicatesen, — 
groserne su ice cream parlo 
ru, labai patogioj vietoj, prie 

automobilius šais parką, biznis gerai išdirb 
1923 
Bargenas 
35 St.

Pereitą sekmadienį VaiČKaus 
Dramos Teatras statė Hull 
House teetrely Br. Vargšo 3 
veiksmų dramą “žmonės1” ir 
farsą “Apdraustoji žmona.”

Teatro mėgėjams drama 
“žmonės” yra gerai pažysta
ma; ją daug kartų statyta dar 
dramaturgui Br. Vargšui gy
vam esant. . Bet tie, kurte ma
tė tą veikalą pirmiau vaidintą, 
ir dabar vėl atsilankė, nė kiek 
to nesigailėjo, nes pamate la
bai gerą vaidinimą.

Vyriausią rolę, Onos, vaidi
no p-lė P. Tenžiulytė. Vaidino 
nepaprastai puikiai. Kada* ji 
vaidinusi tą pačią rolę Vilnių- na: Chicago 
je, tai kas ten pasakęs, kad j i (Hoosevelt—Harold Lloyd 
buvusi lygi garsiajai rusų ar
tistei Komersarževskai. AS ne 
mačiau tos artistės vaidinimų [^overs j 
ir todėl negaliu lyginti Tendžiu- _
lytę su ta artiste, bet galiu tiek RUSh •” 
pasakyti, kad Tendžiulytės vai- whisp*er 
dinimas šios rolės buvo geriau
sias v’aidinimas, kokis teko man 
matyti pa<s- lietuvius. Kas nori 
l>amatyti kokias dideles Jiegas 
slepia savy artistė, tas turėtų 
pamatyti ją vaidinant šią ro-' Mihvaukee


