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Meksika apriboja 
svetimų savybes

Sukilę Sirijos druzai su
mušė krikščionis

T autų Sąjunga šaukia pasitari
mą dėl nusiginklavimo 

konferencijos

Soviety valdžia suėmė bu- Aštuoni pakraščiu sargy- 
vusią “ochrankos” šnipę bos žmonės prigėrė

Meksika apriboja svetini- Bružai sumušė krikščioniu 
šaliy nuosavybes voluntierius Sirijoj *

Įs*tatymu reikalaujama, kad 
svetimšalių kompanijose di
desnę kapitalo pusę turėtų 
meksikiečiai

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 17. — Meksikos parla
mento atstovų butas kaip vie
nu balsu priėmė bilių. kuriuo 
susiaurinama svetimšalių teisė 
turėti dideles žemės nuosavy
bes Meksikoj. Rilius dabar pri
statytas senatui, kurs veikiau
siai irgi ji priims.

šitam įstatymui yra begalo Amerikos konsulas Beirute 
priešingi svetimšalių, didžiumoj plaukia Jungtinių Valstijų ka- 
Jungtinių \ alstijų, kapitalis-, ro |ajvu Lamsonu į Sidoną, 
tai, susivijusieji *- sau "lizdus įcjailt patyrus dalykų pudetį 
Meksikoj, ypatingai aliejaus, ^enaį Sidone yra nemaža 
žemės ūkio, kolonizacijos ir amerikiečių kolonija, su našlai- 
kasyklų kompanijos, kurios sa- tynais, misijomis ir mokyklų- 
vo bizniui reikalauja didelių! •
žemės plotų. Svetimų kraštų
atstovai įteikę dėl to protestą Praneša, kad druzai, nuvei- 
Meksikos valdžiai. kę krikščionių volutierių armi-

Meksikos piliečiai betgi to
kiam įstatymui labai pritaria. 
Tik kai kurie stambesnieji biz
nieriai bijo, kad, girdi, tokiu 
įstatymu busiąs išstumtas iš 
Meksikos svetimas kapitalas, 
lient kuriam laikui, ir tai nepa
lankiai atsiliepsią krašto eko
nominiam gyvenimui.

Dalis to įstatymo nusako, 
kad visos kompanijos, kurios 
dabar yra svetimšalių rankose, 
turi turėt daugiau kaip 50 nuo
šimčių kapitalo dalininkų mek
sikiečių, taip kad visi svetim
šalių investmentai butų mek
sikiečių kontroliuojami.

Trys užmušti bulių im
tynėse Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, 
lapkr. 17. — Per bulių imtynes 
Alkobakos mieste, trys as
mens buvo užmušti, o kiti dvi
dešimt penki sužeisti.

Livaną, kraštą į pietus nuo 
Damasko, kame padėtis pasida
rius labai rimta.

AR NORI KĄ PARDUOTI,! 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI i

Naujienos pagelbės jums, druzų jėgų. Amerikiečių prnsi-
Desėtkai tūkstančių Naujienų ja atsišaukė į Amerikos konsu-
s kaityto jų ieško bargenų Nau- lą, prašydama atsiųsti iš Reiru- 
jienose ir skaito klasifikuotų- to vieną Jungtinių Valstijų ka- 
jų skelbimų puslapius kasdie- ro laivą. Franeuzai jau vieną 
ną. Parašykite į Naujienas ką salo laivąf pasiuntė.
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis I apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Paėmę Džudeįdą sukilėliai su
deginę 500 namų; mūšy kritę 
apie 200 asmenų

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Paskiausieji gauti iš Sirijos 
pranešimai sako, kad padėtis 
ten ne tik nesitaiso, bet eina 
vis blogyn. Išskiriant didesnius 
miestus, sukilėliai visur ima 
viršų, ir franeuzai neturi tiek 
jėgų, kad galėtų sėkmingai 

(grumtis su druzais ir kitomis 
sukilusiomis gentimis.

ją ir franeuzus ties Džudeidu, 
jau esą apie dvidešimt penkias 
mylias nuo Sidono. Sako, 
kad, puolę Džudeidą, druzai su
deginę apie penkis šimtus na
mų ir kad toje kovoj kritę iš 
abiejų pusių apie 200 žmonių.

Daily Express žiniomis, 
krikščionių gyventojai liėgą iš 
Džudeido.’ Daug jų esą atvykę 
į žydų koloniją Metullą, Paieą- 
Unos-Sirijos sienoj, ir prašą 
britų gelbėti juos. Visa sritis 
paskelbta kaipo karo zona. 
Prancūzai beveik visai apleidę 
savo postus, ir per sieną, fran- 
euzų pusėj, operuoją britų ae 
roplanai.

Francuzų kariuomenė siunčia
ma i Livaną

LONDONAS, lapkr. 17. 
Telegrarpa iš Beiruto praneša, 
kad visi automobiliai tame 
mieste tapę rekvizuoti keliems 
tukstahčiams francuzų kariuo
menės gabenti tuojau į pietų

Sujudimas Sidone
IIA1FA, Palestina, lapkr. 17. 

Sidone žmonės labai sujudę
dėl besiartinimo sukilusiųjų

Visi keliaį, einą į Sidoną, 
pilni pabėgėlių.

Druzai kaltina franeuzus I
BEIRUTAS, Sirija, alpkr. 17.
Sporadiniai iki šiol sukilimai 

prieš franeuzus Sirijoj dabar 
jau priima plataus revoliucinio 
sukilimo pobūdį. Druzų vadai 
kaltina francuzų vyriausybę, 
kad ji bandanti dabar sukurs
tyti religinį karą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Princo Georg Imertinski vedybų ceremonijos Londone. Jis apsivedė su p-le Mullens, Londo-

no aristokratų dukteria.

tarsis dėl nusiginklavimo 
konferencijos sušaukimo

Tautų Sąjungos sek reta riatas 
šaukia valstybių atstovų pa
sitarimą gruodžio 3 d.

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
17. • Tautų Sąjunga padarė 
vėl žingsnį nusiginklavimo 
konferencijos linkui. Sąjungos 
sekretariatas vakar išsiuntė 

I Anglijos, Franci jos, Italijos, 
■Japonijos, Ispanijos, Belgijos 
Brazilijos, Urugvajos, Švedijos 
ir čechoslovakijos * atstovams 
pakvietimus susirinkti Genevoj 
ateinančio gruodžio 3 dieną ap
svarstyti situacijai dėl nusigin
klavimo konferencijos sušauk'- 
mo ir savo raportą pristatyti 
Tautų Sąjungai.

Meksikos komunistu gu
bernatorius pašalintas
MEKSIKOS MIESTAS, lap

kričio 17. — San L uis Potosi 
valstijos legislaturos nutari
mu vakar tapo pašalintas iš 
vietos tos valstijos gu bernąto
torius Aurelio Manrique, komu
nistas. Legislaturai prašant, 
federalė kariuomenė užėmė 
legislaturos rumus, ir kai gu
bernatorius Manriųue bandė 
į juos įeiti, jo nebeįleista. •

3 užmušti traukiniui su
daužius automobilį

, FORT MADISON, Iowa, lap
kričio 16. Burlingtono paša- 
žieriniam traukiniui sudaužius 
automobilį, buvo užmušti trys 
tuo automobiliu važiavę as
mens, Ben Hellman ir dvi se
sers, Gertruda ir Rožė Neube- 
liutės.

Bombos ir gaisras su
naikino miesto 

prekyvietę

' MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 16. — Telegrama prane
ša, kad Saltillo miesto preky
vietėj sprogo kelios bombos, pa
gimdžiusios gaisrą, kurs visą 
prekyvietę sunaikino. Nuosto
liai siekią per L milioną pesų 
(apie 500,000 dolerių).

UŽTIKO NAUJĄ KOMETĄ
1 WILLIAMS BAY, Wis., lap- 
kričio 17. — Yerkes observato
rijos astronomas, prof. Bles- 
broeck, surado naują kometą, 
devinto dydžio, pasirodžiusią 
“Medžioklio šuns’’ žvaigždyne.

Mussolini ruošia “naują 
revoliucinį aktą“

Du diktatoriaus pareiškimai, 
dėl kurių dabar Italijoj daug 
spekuliuojama

ROMA, Italija, lapkr. 17. — 
Fašistų diktatorius Mussolini, 
matyt, ruošias kaž-kokiam nau
jam nelabam žygiui. Fašistų 
laikraštis Ordine Fascista iš
spausdino interviu, kur Musso
lini, kalbėdamas apie savo prie
šus, pasakęs: . • . ,

“Tam tikru momentu bus 
pavartota priemonė, kuria vi
sam tam alasui bus padarytas 
galas. Tai bus naujas revoliu
cinis „ aktas, kuriuo revoliucija 
bus pilnai pabaigta ir privesta 
prie nepermaldaujamo tikslo.’’

O kalbėdamas fašistų susi
rinkime Milane, diktatorius pa
reiškė:

“Aš paskiria jums susitiki
mą ateinančiais metais. Musų 
susirinkimo vieta nežinoma’'.

Del šių Mussolinio pareiški
mų Italijoj dabar daug speku
liuojama. Jis, matyt, kaž-ką 
ruošia, bet ką — niekas nežino.

Wood vetuosiąs Filipinų 
plebiscito biliy

1 ■' ■ r” —........ ..

MANILA, Filipinai, lapkr. 17. i 
— Nors Filipinų generalguber
natorius, Leonardas Wood, dar 
negavo nesenai llegislaturos 
priimto biliaus paskelbti visuo
tiną balsavimą Filipinų nepri
klausomybės klausimu, tečiap 
girdėt, kad tą bilių jis vetuo
siąs, motivuodamas tuo, kad to
kį plebiscitą autorizuoti galinti 
tik suverenė valstybė,/ taigi 
Jungtinės Valstijos.

PRINCE RUPERT, B. C., 
lapkr. 16. — Seal Cove gaisras 
sunaikino didelę lentpiuvę su 
supiautij lentų sandėliais. Nuo
stoliai siekia apie 750,000 <iole- 
rių.
•...........  • 1 ’' ■_-------- -------r'

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

I

Aplamai grąžu; truputį šil
čiau ; vidutinis, didžiumoj žie
mos vakarų vėjas.

Vakar temperatūra buvo mi
nimam 28°, maksimum 43° F.

šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 4:28 valandą.

Ragina šaukt Mažosios 
Antantės konferenciją

Rumunija siuto urnai daryti 
Balkanų saugumo paktą, 
idant 'užbėgus už akių kon
fliktams

BUCHARESTAS, Rumunija, 
lapkr. 17. -- Rumunijos valdžia 
ragina čechoslovakiją ir Pietų- 
slaviją urnai sušaukti Mažosios 
Antantes konferenciją Belgra
de, jei galima, lapkričio 30 
dieną. S

Rumunija nurodė, kad Mažo
sios Antantės valstybes tu
rinčios įmanomai greičiau ap
svarstyti ir padaryti tam tikrą 
Balkanų saugumo paktą, idant 
išvengus panašių incidentų, 
kaip kad nesenai įvykęs Grai- 
kijos-Bulgarijos konfliktas.

Militarinės Lenkų, Cechoslo- 
vakų, Pietųslavų ir Rumunų 
misijos dabar laikė čia konfe
rencijas, bet visa, kas buvo 
svarstoma, laikomd didelėj 
slapty. 
't /

Skrzynskiui pavesta suda
ryt Lenky kabinetas

VARŠUVA, lapkr. 17.- Alek- 
sapdras Skrzynski, buvęs už
sienių reikalų ministeris, buve 
pakviestas sudaryt naują Len
kų ministerių kabinetą., vietoj 
praeitą savaitę atsistatydinu
siojo. Skrzynski apsiėmė.

NAŠLAITYNO VIRŠININKAS 
EINA KALĖTI

NEW YORKAS, lapkr. 16. - 
Long Island Baptistų našlaičių 
prieglaudos viršininkas, Henry 
Johnson, šiandie tapo pasmerk
tas penkeriems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo. Jis buvo 
kaltinamas dėl užpuolimo ir 
kaneveikimo vienos jo globoj 
buvusių našlaičių, 15 • metų 
mergaitės. Johnson prie kaltės 
prisipažino.

1 užmuštas, 25 sužeisti 
autu lenktynėse

NEWCASTLE, N. S. W., lap- 
kričių 17. — Lengvų automo
bilių lenktynėse viena lenkty- 
niuojančių jų mašinų, lėkdama 
greitumu septyniasdešimt my
lių per valandą, ištruko iš kon
trolės ir įlėkė į minią žiūrėto
jų. Viekas asmuo buvo negy
vai užmuštas, o dvidešimt pen
ki skaudžiai sužeisti.

Serebriakova, vadinama šnipų 
“tuzu”, per šešerius metus 
ėmė iš sovietų pensiją

MASKVA, lapkr. 17. — So
vietų vyriausybė pagaliau areš
tavo 68-nių metų moteriškę, 
caro laikais paskilbusią šnipę, 
Serebriakova, kuri tečiau per 
šešerius metus gaudavo iŠ so
vietų valdžios pensiją dėl taria
mos savo revoliucinės darinio-’ 
tės.

Caro laikais Serebriakova 
buvo viena bukliausių ir ištiki
miausių slaptosios policijos 
agentų, dėl to • ir “ochrankoj” 
ji buvo vadinama “tuzu”. Ži
nomas Maskvos žvalgybos sky
riaus viršininkas, Zubatoy, 
yra parašęs knygą, kurioj jis 
papasakoja apie “tūzo“ žygfius.

Serebriakova buvo jauna 
. graži ir apšviesta moteriškė, 
j “Ochrankos” agentu ji patapo 
'1886 metais. Del akių ji dirbo 
vienoj valdžios įstaigoj kaipo 
vertėja. . Ji gyveno gražiuose 
namuose, kur pas ją susirink
davo. jauni rašytojai, poetai ir 
kitokios rūšies jaunuomenė, 
persiėmusį revoliucinėmis idė
jomis. Ji ilgi dėjosi revolln- 
cininke. reikale parūpindavo 
savo revoliuciniams “drau
gams“ netikrus pasportus, 
skleisdavo revoliucinę literam- 
rą ir rinko pinigus slaptai 
spaustuvei įsteigti. Turėdama 
jų pasitikėjimo, jai lengva bu
vo sužinoti revoliuciniu kų pa
slaptys ir savo “draugus“ iš
duoti “ochrankai”.

Už susekimą ir išdavimą re
voliucinės žydų organizacijos 
Ukrainoj, “tūzas” Serebriakova 
gavo 10,000 rublių “nagrados“. 
Už išdavimą valdžiai Maskvos 
socialdemokratų partijos narių 
ji gavo 5,000 rublių. Ji sušni- 
pinėjo, kad jauna Na- 
dežda Krupskaja drau
gauja su Leninu, ir Krup
skaja buvo išdanginta į Sibirą. 
Jos pasidarbavimu buvo Sibi
ran išsiųstas ir Lunačarskis, 
dabartinis sovietų švietimo mi
nisteris.

“Tūzo” asmuo išėjo į aikštę 
dabar visai pripuolamu bildu. 
Nesenai buvo areštuotas paskil-
bęs agentas provokatorius Fi- mento, o 1922 metais iš Moks- 
šerbelskis. Pas jį buvo rasta liniukų draugijos.

.............. > ■

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdii

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

v Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50
centų kiekvienas siuntinis, pasekmingai

, siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len-
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun- 

\ čia į visas pasaulio dalis.
w ' Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
CTTPIKAIČIO APTIEKA, 233 Kast H5 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ) Chicago, ID.• \

SHELBURNE, N. S., lapkr. 
17. — Praeitą naktį vietos uos
te prigėrė aštuoni Jungtinių 
Valstijų pakraščių sargybes 
laivo Morris žmonės. Grįžtant 
iš miesto į savo laivą, didelė 
vilnis apvertė jų valtį ir jie 
visi sukrito į įsismarkavusį 
vandenį. Tik vienas jų išsigel
bėjo, išplaukdamas kraštai j. 

Aštuonių paskendusių jurinin
kų lavonai buvo šiandie išgrai
byti iš vandens.

Nukirto galvą baisiam 
vokiečių žmogžudai

LIMBURGAS, Vokietija, 1. 
17. — šį rytą padaryta ekze- 
kucija baisiam žmogžudai, Kar
lui Angeršteinui, kurs buvo 
pasmerktas mirties bausmei. 
Jam buvo nukirsta galva. An- 
geršteinas buvo nesveikas žmo
gus, paralitikas. Praeitų metų 
gruodžio mėnesi jis nužudė aš
tuonis savo šeimynos narius, 
kiekvieną atskirai pasišaukda
mas ateiti pas jį prie lovos, kur 
jis gulėjo. Padaręs tokį baisų 
darbą, jis dar peiliu pasidarė 
sau žaizdą, padegė namus ir 
ėmė šauktis pagalbos. žmo
nėms atbėgus, jis papasakojo, 
kad,girdi, buvę užpuolę plėši
kai, kurie visą jo šeimyną išžu- 
dę ir jį patį sužeidę. Jo baisi 
piktadarybė tečiau išėjo į aikš
tę, ir jis buvo pasmerktas nu
žudyt.

bankas BANKROTAVO

BrROOKLYN, lowa, lapkr. 17. 
— Vietos First National ban
kas vakar uždarė savo duris, 
negalėdamas išmokėti savo pri- 
valomybių.

Serebriakovos kortelė. Tardy
mas parodė, kad ta sena mote
riškė ir yra ta garsioji “tūzas”, 
kuriai caras Nikalojus 1911 
metais pats sumokėjo pensiją, 
kai Serebriakova buvo ištarna
vus šnipu dvidešimt penkerius 
metus. Po to pensija jai buvo 
mokama iki sausio mėnesio 
1917 metų. Vėliau, 1919 me
tais, ji gavo pensiją iš- sovietų 
socialės apd raudos departa-
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ŠEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 
mininkč ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptai 
šeimyninkės pasiganėdina padary

damos skanius įr nvaistingus pudin
gus. Senoviški pudingui yra geri, 
b t sekantis receptas yra toks, kuris 
užganėdins senus šeimynos narius ir 
t.iip pat jaunus. Bandykit padaryti 
jį kada norėsit gero pudingo.

TUTTI ERUTTI PUDINGAS

3 puodukai evaporated pieno 
Pusė puoduko cukraus 
Puse puoduko vandens 
Spor.ge pyragas 
2 kiaušiniai
l šaukštas kukurūzų krakmolo
1 šaukštas vaniles
Vaisių ir riešutų.
Suplak kiaušinius, cukrų ir krak

molą į vieną; dadėk du puoduku pie
no ir vandenį. Virk dubeltavam vir
ti Iv iki bus tiršta smetona. Nuimk 
nuo ugnies ir sudėk vanilą. Turėk 
s jtk’.i't*gatavus sudėtus su paeiliui 
sukrautais sluogsniais sponge pyra
go. pjaustytų datulių, vyšnių ir rie
šutų, Pilk šiltą kiaušinienę ant to ir 
padėk ant ledo atšalti. Kuomet gata
vas pjaustyk ir duok, su suplakta 
grietine.

Virtuvės Reikaluose *
Svogūnų, kručkų ir visos kopūstų 

g;minės kvapsnį galima kiek apma- 
žii.tį biskelį prižiūrint virime; kvaps- 
i fs paeina iš jų aliejų kurie išgaruo- 
,i i. Daržoves reikia išmirkyti biskį 
I usudytam šaltam vandenyje ir padė

vint ugnies šaltame vandenyje, lai 
v a niuo užverda 
yidalp putų.

Rudas cukrus

ti
ii aliejus nusiims pa

reikia laikyti drėgno- 
sklepe arba ledų šė- 

I o;e, kad nesukietčtų ir nepasidarytų 
y ramstai.

Jeigu parengtas n.ėsai apsilaistyti 
•* o-as pradėtų skirtis pirm davimo į 
talą, dadėk kelis šaukštus karšto 

vandenio n smarkiai išplak. Jis pasi- 
• a>’ys toks koks buvo pirmiau.

Niekad nesudek mėsos arba pauk
štienos greta prie ledo, neigi nepa- 

< ėk jų plokščiai ant torielio ar skar- 
v mlos.

RODYKLĖ NO. 6
Naminiai Pasigėlbejimai

Prašalinimui brylių paliktų balta
me audekle, išmazgok; tyrame vande
nyje dftdėjus biskį ammonijos.

Kuomet koks nors jūsų gražiausius 
rakandų šmotas gauna plotiną, pamir
kyk sugeriamapopieri karštame van 
denyje ir padelc ant tos vietos. Pas
kui uždėk karštą prosą iki šlapu
mas išgaruos. . '

Išėmimui plčtmų iš lino audimo 
sušlapink visą šmotą ir visada pra
syk jį arba visai šlapią arba visai 
sausą.

Perbrušyk per patiesalus 
čiais su šluota pamirkyta 
vandenyje kuriamo dadčta 
terputino 
karpetą stebėtinai ir tuo i 
apsaugos nuo kandžių.

Grožės Paturimai
Nepatogiai esančios' kojos, duo už

leidimo ir negeių čeverykų nualsina 
nervus. Tas reiškia, kad jus senstat 
— kiekvienas mažas skausmas ir so
pėjimas, kožnas momentas nepatogu 
mo prisideda prie sudarymo raukšlii 
ant veido, pražildinimo plaukų ir su 
kumplnimo figūros. Taipgi ant kojų 
būna užaugos ir dar labiau kenkia 
Taigi reikia labai atsargiai pasirink
ti čeverykųs kurie tinka ir nesirink 
jlj tik dėl gražumo.

Ypatiska Sveikata

Daktarai dar vis ragina 
senoviškus 
pleisterius 
cliito ir neuralgijos, kadangi jie yru 
labai naudingi ir pagelbsti tiem 
skausmams prašalinti. Kaip padaryt 
Muštardos Pleisterį. Padarymui sti- 
piaus muštardos tepalo, sumaišyk du 
ir pusę uncijos Muštardos j švelnią 
košelę šaltame vandenyje; sumaišyk 
aštuonias uncijas sumaltų lininių sė 
klų su viena puskvorte karšto van
dens. Sumaišyk sykiu j muštaidą ir 
apklok tepalo storai ant storo rudo 
popierio. Padengk su muslinu ir už
dėk ant skaudamų vietų. Apklok su 
vata ir pridrutink viską prie kūno 
su limpančia juostele. /

retkar- 
ka r štame 

biskelis 
Tas atnaujins abiblankusj 

pat laiku

naudoti 
namie darytus muštardos 

nuo šalčio krutinėję, bron-

Mes Rekomenduojame Pirkti Sekantį:
Piadėkit taupyti leibclius Star ir Magnola Pieno šiandien dėl brangiu 

•vanų Kalėdoms. Galite gauti tinkamiausias dovanas Kalėdoms jei prade 
• le taupyti šiandien. Nueikite pas gtoserninką ir tikrai gaukite tik šitas 
ieno jųšis už kurių leibeliuį duodama buangių dovanų.

Pasinaudoke
Auksine

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ”' vertės už ............... $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNfcl.TS ............................................................ 25
Knygą: TIčAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knygų ....... 15
Knygą: CICELIA1, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir {dėjęs į 
konvertą su money orderiu ar Čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Detroit, Mieli.
Užmušė lietuvaitę

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-JJ 
NYT1 VISADOS, KREIPKITRSJ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. <

varei aa (i
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Pasitarkit su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalybas 

r jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jtmis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokie 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pat

Duona

Žuvis

KUPONAS
Sosai
Mėsa
Košelės

Pudingai
Sriuba

Vardas BORDEN
Reiškia Gryna Pieną S. L FABIONAS Cd

i

Ma- 
savo 
Ne

Lapkr. 4 <1. vakare, p-lė 
rion Norkiutė ėjo pas 
draugę Viktoriją Chaplen. 
toli josios namų, einant skersai 
gatvę, ant p-lės Norkiutės užr * 
bėgo automobilius, valdomas' 
negro EaH Eancer. Nelaimingą j 
mergaitę pervažiavo paskutiniai 
tekiniai, sunkiai ją sužeisdami 1 
ir sutrenkdami smegenis, taip ' 
kad ji mirė bevežant į ligoninę.

Velionė M. Norkiutė buvo dar 
visai jaunutė, vos 17 m. sulau
kusi. lai buvo gera mergaitė, 
gražiai tėvų išauklėta. Tėvai, 
brolis ir sesutė labai sielvaYtaų 
ja netekę savo mylimos dukre
lės ii’ seselės. Palaidojo ją su 
bažnytinėmis apeigom šv. Jurgio 
parapijos klebonas.

—Pilies Sargas.

Borden’s Evaporated Pie
nas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Sme
tona. Jus surasite, kad jis 
yra turtingas gerume, ge
tas dėl namų reikalavimų 
ir geras pamainymas j 
smbtoną dėl jūsų kavos. 
Atminkite Borden’s Eva- 
ptttated Pienas yra antra- 
ttek riebesnis, negu papra
stas pienas.
Jūsų groserninkaš turi di
dėlę apštį pas save dėl ju
sti, lies jis žino jūsų reika
lus Ihbai gerai ir žino, kad 
jis duoda jums pieną ku
ris yra pripažintas visoje 
Amerikoje kaipo geras ir 
gtydas Evaporated pic- 
ttės.

1

SI. Charles, III.
Apie mėnuo atgal iŠ musų 

miestelio pasišalino tūlas man- 
drapipkis, kuris nemoka nė 
skaityti, nė rašyti, bet yra ap
sukrus ir labai landus. Kada jis 
St. Charles atsirado, tai j tris 
dienas susipažino su visais vie
tos lietuviais ir žinojo kas turi 
munšaino ir kas jj dirba. Ir jis 
tiek munšaino gėrė, kiek galėjo 
gauti dykai. Bet kada žmonės 
paliovė jį girdyti, tai jis nuo vi
są pradėjo skolintis pinigus, kas 
tik jam davė. Taipjau viską 
ėmė iš krautuvių, kur tik galėjo 
gauti bargan. Kada gi reikėjo 
atsiteisti, tai jis dingo. Bet ap
leisdamas St. Charles, jis nuėjo 
pas miesto valdžią ir įskundė 
visus, kurie tik turi munšaino 
Dėlei to labai daug žmonių skau
džiai nukentėjo. Dąbarjg j ieško,, 
žmonės ir policija.

—D. VVedeckis.

UNSVVEETENED

^porat^

THE BORDEN COMPANY
eoftDteN BLDG. NEW YORKc

Jei jus norite žinoti kaip virti su Borden’s

Evaporated Pienu, išpildykit e šį kuponų pa
žymint kokj receptų jus norite, o mes atsių
sime jums nieko nereikalaudami.

Saldainiai
Pajai

Pittsburgh, Pa
Komp. Mikas Petrauskas 

Pittsburghe, gruodžio 5 d., su- 
batos vakare, 7:30 vai. duos 
koncertą L. M. 1). svetainėje, 
142 Orr St., Soho daly.

I’ittsburgho ir apielinkės lie
tuviams da kartą teks išgirsti 
visų mylimą dainininką M. Pet
rauską, kuris nesenai sugryžo 
iš Lietuvos ir palinksmins mus 
su savo puikiomis dainelėmis, 
lodei nepraleiskim progos iš
girst Petrauską, nes gal dau
giau nepasitaikyti tokia proga.

Nedėlios vakare bus vakarie
nė L. M. J), svetainėje, kurią 
rengia Sandaros kuopų sąryvys. 
Bus muzikalia programas ir 
prakalbos. —J. Virbickas

So. Omaha, Nebr.
Munšaino auka

HAUJIENOS
Dovana

arti naši Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
įproti pradeda rūpintis kokią. Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus it į 
Parduodam Laivakortes.

Neleiskite 
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie ikyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite 

Raffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo itt. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sti. 

Brooklyn, N. Y.

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Tel. Kepublic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.f

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

Gerokai įsigėręs Povilas Zuo
za nugriuvo į skiepą ir persi- 
skėlė galvą. Nuvežtas į ligoninę 
už poros dienu mirė. Jis visą 
savd uždarbį praleisdavo gir
tavimui, nebuvo už ką laidoti, 
tad laidojimu rūpinosi Kareivių 

įKliubas; patys aukojo ir iš kitų 
kolektavo pinigus.

Lurbut buvo pavapi jonas, 
nes kunigėlis duobę pašventino 

i ir pamokslą pasakė pas gra- 
• borių, kad prieš mirtį atsiver- 
I tęs ir buk išsispaviedojęs, nors 
i visą laiką, nuo pat susižeidimo, 
jis buvo be žado. —Vabal.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS

b)|i PINIGUS LIETUVON Ji
|į! Į 

lonrašo Lietuvos žmonėsiri',! i

<pd>

,M 154.1 J ... XUJ

To prašo Lietuvos žmonėsir jį 
j taip pataria Lietuvos banm

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visų metą. Netik, kąd 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
ęalės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visYis metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
I Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
l’OS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
i>1.50.

■naujienos
1739 So. Halsted Sto Chicagę, 111

daugelį gydytojų, bet vis be pnsek- 
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų ligų buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-lLa? 
ir labaratorijoj, tas pilnai pašalys 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jys galit Jaut išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Amen 
koniškus įrengimus. Musų X-Ra? 
mašina yra viena iš didžiausių visa 
me mieste.

X-Ray Egzaminavimai 
ir patarimai visai dyka

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji 
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių 
kepemj ir pūslės trubeliai, odos i) 
VENERINĖS ligos, yra musų speci 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumbs.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymu 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St., 

kampas VVatshington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj it 
Subatoj: 9-8. NedSldieniais Ir Šven
tėmis: 10-1.
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Nenuoramų Filosofija
Tas nepaprastas “kvailio” 

Išsirutuliojimas Kurijoj aiški- 
o r i j o s - filologijos narna pirmiausia tuo, kad kvai- 
v i s u o m e n ė s I y r i n č 

j • ni ų

Kvailys

me, viso lietuviškų laikraščių 
pasaulyj išeina 100. —'*
laikraštis sumoka po 10,000 li
tų per metus. Taigi 10,000x100 
sudaro 1,000,000 I. Taigi matot 
kokia didelė suma pasidaro. 
Tas būdas, tiesa, jau praktikuo
jamas, bet dar tik ant Lietuvos 

jį n epą var
snų, amer* 
arba 

dolerių

'e nogi. Parafrazuodami dirbinėdama ir parduodama pi- 
tą poetišką sakinį rasini, Isąii liečiams išgerti. Kad paskati- 
kvailiu galinųi pilnai pasitikėti,1 mis piliečius daugiau gerti val
kai p pasitiki šeimininkė dėda
ma ant stalo brangią servetą — 
o tai tik todėl, kad pasitiki stip
riomis stalo kojomis.

Ne trūksta taipogi kvailiui ir 
mandagumo, nes susitikęs pa
žįstamą ištolo taip sveikina nu
siimdamas skrybėlę, kad praei
nančiam pro šalį užgauna 
nosį, o pasilenkdamas 
lenkia ne lik galvą, 
pilvą susiima, kai 
Lietuviai 
mandagumą, 
Jokūbo Bousseau veikalo ‘Emil’ I vesnis, nes reikalauja daug rfia- 
nurodytyjų auklėjimo dėsnių, ^iau darbo ir duoda geresnius 
Ten — jis nurodo reikalingumą' vaisius, tai yra šis: Uždėti 
grįžti vaikų auklėjime prie na- .kiekvienam lietuviškam laikras- 
turalizmo, gamtos t. y. duoti ėiui, išskiriant “Lietuvą”, “Ry- 
jiems patiems augti1 kaip nori, tą”, “Tiesos Kelią” ir dar kokj 
lat lietuviai, būdami labiau vei- {vieną-kitą panašioj rųšies, ma- 
khis, Įpratę dar baudžiavos lai- žiausia po 1,000 litų pabaudos 
kais prie paklusnumo, nepasi
tenkina Darvino atitrauktomis 
išvadomis, bet vykdina prakti, 
koje — vienu žodžiu duoda vai
kams augti ir plėtotis laisvėje, 
iav. jei negali vaikas vaikščioti 
ant dviejų kojų, kaipo, žmo
gus, tai paleidžia jį tėvai vaik
ščioti asloj keturiomis. Vaikas 
šliaužioja pagaliau replioja, įsi
vaizdindamas save esant nami
niu žvėreliu. Galų gale pradeda 
vaikščioti ant dvejų kojų. Įsi
vaizdina taipogi, jog ir jis yra 
žmogus kaip kad kiti. Tad bė
gioja po kiemą pusnuogis, išsh 
tepęs, libdo ką nors iš purvyrii* 
smėlio ar molio, pasisotindamas 
kartais iš nuovargio vis kuo, 
kas tik sučiumpama rankomis: 
smėlių medžiu, akmeniu ir t. t. 
Tai tokiu būdu tik išsivysto na- 

žmogus, kuris vėliau 
kvailiu tampa. • 

— B-žiu D. v

stybiilę butų gerui suorgani
zuoti (tuo darbu, žinoma, turi 
pati valdžia rūpintis) valstybi
nės platinimo draugijos. Tos 
draugijos galėtų pačios naudoti 
valstybinę ir navet eksportuoti 
į sausąsias šalis, 'lai butų di
delis patriotiškas darbas. Kaip

per'tas diaugijas užvardinti patys 
giliai ‘ draugijos nariai tą galėtų iš

liet dar ir spręti.
netruktų. | Tai vienas būdas finansų su- 

mažai žiuri į kvailio tvarkymo. Dabar eisime prie
nes laikosi Jono gito. Antras būdas daug leng-

Taigi, matote, kaip tai lengvai 
Kiekvienas galima finansus sutvarkyti, tik

reikih žinoti kaip. Reikia ma
nyti, kad valdžios atatinkami 
organai atkreips į tai tinkamos 
domės. — N. Ii.

Blvo 8138

BANI3

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa- 
’ n rnau ja mote-

■ rima prie gimdys 
m*o , patarimai 
dykai moterims 
’r mcrjrinomR. | 

3113 Sontb 
Halnted St.

• ♦*'.

laikraščių. Kodėl 
toli ir, daleiskime 
kiečių laikraščiams, 
kraštų. Miliūnas 
bemat įplauktų.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

kitų 
kaisavo besi plėtojimu i aplinkybių 

ir sąlygų. Larų Rusijoje, kur 
ypač lietuviai, 

kentėjo nuo persekiojimų, kvai
lys džiaugėsi laisve ir turėjo 
net autonomiją, nes \ imame 
caro ukaze landume tokį pa
ragini ų r “dm akam zakon ne 
pisan”. O įgijo jis toj, kadai
ti galingoj. valstybėj tokios 
ypatingos simpatijos ‘ dėl žy
mių valdžiai nuopelnų ir d; 1 ne
paprastų savo ypatybių - pir
miausia, maskoliai jį gerbė kai-, 
po informatorių apie visus ne
ištikimus. Tas valdi 
navimas įėjo ten net

yra labai įdomus viri kitataučiai.Kvailys tai 
asmuo. Jo vardas, kad ir nė
ra garbės titulas, kaip šit už
sienyje gaunamas daktaras, bei 
.iis yra teikiamas didelei žmo
nių daugybei. Taigi kvailių ra
si visur, visose valdiškose ir 
privatinėse įstaigose, nors, ne
žiūrint jų populiarumo, drauge 
atrodo, lyg jų v i ai neimtų. Visi 
apie juos daug kalba ir rašo, 
bet niekas negirdėjo, kad jie 
butų kokion nors partijon su
sibūrę—jie tik savo veiksmais 
i odo, kad gyvena visuomenėje. 
Ir aš drįstu tvirtinti, kad. kas 
per balsavimą į Seimą, ar kurį 
kitur iš-latviu lakštą su “kvai
lu” kandidatu sąrašu, tai var
gu, ar kas nors bepanorėtų ten 
savo pavardę padėti, (lai būt, geidaujamos, 
kad tokiame atvėjy jie vartoja 
slaptavardžius, lxt aš asmeniš
kai savo būrelyje nerandu nei 

girtųsi prik kiū
tos ar kitos 
labai išmargintas 

tautybėmis ir pašau-

gesnis net 
Kvailys

y.
už
v ra

kvaily < 
priešą.

patarlėm

pavojin

o

kas mėnesis, arba nemažiau de
šimts kartų per metus. 'Sakysi-

laik-Surinktais pinigais už 
raščių pabaudas butų galima už
mokėti papai pagalvę sulig kotv 
kordato, po vieną litą nuo kiek
vienos katalikiškos duiios, arba 
1,000 Lietuvos kunigų butų ga
lima pridėti po vieną tūkstanti 
litų algos metams, už tai ką 
garsina balsavimus ant ambo
nų, politiškus mitingus ir kan
didatus, sulig kurijos įsakymų. 
Butų galima ir davatkoms pri
mesti litą kitą už balsą.

E. J, McQuaid
5822 So. Racine Avė 

Tel. Wentworth 0209
Englewood 4760

*^DR. HERZMAN-»*

vieno, kas 
sąs prie 
būrelis yra 
visokiomis 
lėži liromis.

Dėliai lo jų labai daug: n 
tarp gerbiamųjų ir negerbiamų
jų, tarp aukštai pastatytų ir į 
žemai pasodinių, visuose 
menės sluogsniuose net 
suose mokslo laipsniuose.

No vienas skaitytojų 
kvailio tautybe. Bet. deja, ma
iliaus skaitytojo žingeidumas 
liks apviltas, nes “kvailys” yra 
pažangus ir kosmopolitas—jis 
nori būti visų tautų, ant žemės 
ritulio esančių, piliečiu.

įdomesnis yra jo kilimas. 
Tame klausime visos tautos be
veik skiriasi savo nuomonėmis 
ir įvairius apibrėžimus paduo
da. Lenkai pivyzdžiui sako, 
kad jo gimdytoja esanti viltis

s, negirdėjo, 
kad ir tokio posakio, “tai gal
va verta paauksinti” “glowa 
do pozloty”, o žinom, kad 
auksinti tegalima tik kieti daik
tai: lai patvirtinti gal net pa
prasčiausias iškabų tapytojas. 
\rba net šitaip sakoma: “tai 
kalikagalvis” — “to zakuty 
i(b”. Išmintingas žmogus, tai 
kad ir turėtų galvą taip ap
kaltą, kaip viduramžio karžy- 

visuo-’^8 ar^a ^os gadynės ap
sišarvuoti automobiliai, nepajėgs 

lo padaryti, ką gali kvailys:
1S rusų anatomai konstantuoja to 

kf laktą,,’kad: “duraku chot 
kol na golovie cesi, a <>n vvsio 
<\vajo”— tai reiškia — kvai- 

rasta tašytum ant 
vis savo. Pasaky- 
miruolių su juo ta- 

nebent tik ožiai 
pastarieji, kuo- 
galVbmis1 trefl 

tik užpakalinės

ir VI-

ilvos.

me susilygins, 
ir avinai, nes 
met tarpsavyj 
kiasi — tai
kojos šoka-viksi aukštyn* Ne- 
prošalį apie jį — kai kurie išsi- 
reiškia. kad. “turi galvelę

lenkus>iai (kiek tas yri 

galima) šaukia; 
malką .glupich” t. 
kvailių molina. Baltgudžiai gi, 
atsilikę kultūroj, pakampiais 
išpažįsta, kad “durniau ni sit*- 
juč, ni haruč samy rastuč” t. 
y. durniai nereikia nei sėti, 
nei užarti, jie patys dygsta, 
be jokios pagalbos iš šalies.

Lietuviai, uižsiėinę rimtes
niais gyveninio klausimais, ne
daug tame klausime tesako.

ir drūtai “kru- 
nereik komenta-

rusus striukai 
gom d,urak”, 
rų. Bet tas posakis turi gi
le-nę prasmę: “krug” reiškia 
pas rusus rutulį, ratų, o tas, 
pasak rimtų senovės graikų fi
losofų, yra tobulumo simbolis, 
reiškia begalibę. Tatai “kru- 
gom durak” tai kvailys, 
siekęs kvailumo pilnybės.

Del tos priežasties kvailį 
lygina su kopūsto galva, 
ir ji yra apskrita, jos lapai
vo sudėtinumu panašus į sme
genų sudėtį arba net primena 
aigiptiško papyraus rutulius, 
o tas viskas atsiduoda nepa
prasta išmintimi.

Štai kitas rusų deimantas — 
“nabityj durak” — kas musų 
kalboj reiškia -kvailumo- pil
nybę, kvailumo saiką, pripil
dytą, sukratytą ir dar suspaus

pa-

pa
nos

tik tai skrybėlei" ---- tuo jie pa

reiškia, kad jis pralenkia liau 
.IĮ, kini nešioja paprastas kepu 
res. Tos privilegijos dėką, jif 
daug padeda papuošti iškilmin
gas procesijos apeigas, eisena: 
ir demonstracijas paroduoda 
mas su skrybėlė — ir todėl ne 
viinas jam pavydi ir sako: — 
“o tai galva bent parodai tin
ka” — ma glovę od parady.

Dabar atkreipkim savo akį į 
kvailio naudingumą. Daug ka.‘ 
įpratimo apie jo esmę, tai bu
tų lyg, kad pasakytumėm, jog 
koks Matijošiės turi rankas, 
liežuvį nosį, kojas i į* pilvą. Ba
tas turi savo išvaizdą kaip. ii 
kiekvienas naudingas daiktas. 
Kaip žmogus lygiai ir batas turi 
padą, ausis nosį ir ilg$ liežuvį. 
Kieta nosis, šiek tiek pakelta — 
reiškia pasitikėjimą savimi, ir 
todėl toks batas vadinasi Ame
rikonas. Svarbiausia bato da
lis užkulnis — čia visa žmo
gaus didybes išraiška. Užkul
nyje gludi ir išmintis — kvai
lys turi tik vieną šulą galvoj, o 
batas?... čia tai dirva išradi* 
mams. Batas yra tuščias, o 
visgi išoriniai blizga — taip pat 
ir su kvailiu yra.

Jo tvirtumą bei rimtumą ro
do lenkų pošaikis: “Kvailas I 
kaip stalo kojos” -

lankiai

KAIP SUTVARKYTI LIETU
VOS FINANSUS

Kad Lietuvos finansai pergy- 
’reha krizį, tAt*Apie tai kalba*ir 
)ats Lietuvos finansų ministe- 
•is p. Karvelis. Taigi dabar be- 
ieka’tik vienas klausimas, kaip 
ai tvarkyt i Lietuvos finansus.

j ų 
yra 
kur 
vai-

:aisynv.Į finansų, mes norime 
trumpai apsklembti žodį “fi
nansai”.

Terminas “finansai” (valsty- 
jės finansai) yra ekonomijos 
nokslo šaka, kuri apima valsty
bės įplaukas ir išlaidas ir 
,varkymą. Aiškiau sakant, 
klausimas apie pinigus: 
jauti pinigų palaikymui
Ižios, o jei kuriai valdžiai rupi 
ir valstybės reikalai, tai finan-

- ...... w • « t 1 I

rimčių už paskolą. Lietuviai; 
amerikiečiai irgi nenori skolinti 
arba depozituoti pinigus į Lie
tuvos bankus, nes jie manoj 
kad 12% ar 15% permažai, 
kuomet jie nesenai gaudavo pu 
Šimtą ir daugiau nuošimčių ) 
metus. Taigi iš to niekas neiš
eina. Reikia ieškoti, taip su 
kant, naujų kelių,, finansams 
sutvarkyti.

Tie nauji keliai, kaip pamaty
sime, randas pačioj Lietuvoj ii 
jie vykdomi tik pripuolamai, ar
ba ne sistematizuoti ir todėl iki 
šiol niekas tam didelės svarbos 
nepridavė. Todėl mes čia trum
pai ir norime išaiškinti tuos fi
nansinius šaltinius. Tie šalti
niai kol kas yra tik du. — štai 
jie:

Lietuvoj, kaip žinome, yra 
— glupi jak'valstybinė valdžios organų iš-

Lietuviai Advokatai
____ '___

i

Didelė dauirybė nelaimių paeina 
nuo penato matymo.

Muku nveikata, musų pnaineki- 
maa ir dažnai pati gyvastis 
priklauso nuo akaistauK, Kero 
ir amagnUH regėjimo.

DR. G. SERNER O. D.
Lietuvis Aklų Hpccialistus

3333 So. Halsted St.
į Valandos: nuo 1 iki 9
I Nedėlioj: nuo 10 iki 1
1 Akiniai $5 ir aiiRŠČiau

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
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 St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. V.

Telefonais!

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12

Tel Central 4411. VaJ. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

*3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
19*1 No. State St. Room 844

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. t 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaijojimai. — Pas
kola pinierų 1 ft*' 2 morgfčiams.

JOHN MINSKAS
Lietuvis Advokatas

2221 w. 22 st.
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare.
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovas

Motėriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Namų

W. Washington St. 
Washington & Clark

Tek: Hyde Park 3895

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo ji- 
ine abstraktų ir nejudinamo tun- 
to teiNČse. Taipgi -veda visokius h vi- 
dus.

r»L

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago
Tel. Yards 4681

LIETUVIAI DAKTARAI
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 6 iki 8 vakare.

Telefonas 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 46th St. Chicago, III.

A. L DA V1D0NIS, M. D.
4649 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai, rytoj 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street
- CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedfilioj 10 iki 12 d.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee AveM Room 209

Kamnas North Avė. ir Robey St. 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I A. E. STASULANI 
tnn ai c*ujlčAYįXIoi*VAEj kvjui

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie Stn Room 200Ę 
išeitas y HUVaillį' mvivf *<bii

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir prlduok j Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mčnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekatnonris taisyklomis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau/per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia
Data: Lapkričio 18, 1925

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michlgan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

T

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 .iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1C 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard W98 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So, Halsted St., Chfcage 
arti Slst Street

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

r*
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pa

grobę. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskit mums 
pagclnėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMAN, 

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

Brighton Park Aplieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nawa 

l*ut<litiUed Daily E.xct'pt Siinday 
t y the Lithu inian Newa Pub. Co. lac.

E<Hior P. GRIGAITI8
173« Soatb Maistai Stfaet 

Chicafo, III.
Teieahoaa Rooaevelt 8590

Subscription Ratas i 
fS.OO per year in Canada. 
£7.00 per year outside of Chicago. 
>8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at tha Poit Office 
)f "hicago, III., under the act of 

tvb 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevalt 8580.

BADO STREIKAS SOVIETŲ KALĖJIME.
a s 1: K K’ i:

GOTZ — VIENAS PASMERKTŲJŲ ES-ERŲ.
e • e • e • e • o ♦ •

SOVIETŲ VALDININKŲ KORUPCIJA.
e e • e o e e o e e • •

TERORISTINĖS DIKTATŪROS VAISIUS.

DEL SLA. ATSKAITOS.

Rusijos socialistų revoliucionierių vadas, L. Gotz, ku
ris jau treti metai kaip yra laikomas bolševikų kalėjime, 
buvo paskelbęs bado streikų. Anglijos Darbo Partija už
protestavo sovietų valdžiai prieš jos nežmonišką apsiėji
mą su kaliniu, ir valdžia, matyt, buvo priversta išpildyti 
Gotzo reikalavimus, nes bado streikas tapo atšauktas. 
Šiomis dienomis Maskvos diktatoriai per savo ambasadą 
Londone pranešė Darbo Partijai, kad Gotzo bado strei
kas jau pasibaigė. - .

Tai tau ir “darbininkiška valdžia” Rusijoje! Ji 
ne tiktai laiko kalėjime socialistus, bet da ir apseina su 
jais taip žiauriai, kad jie yra priversti bado streikais 
kelti protestą prieš savo budelius! , \

Gotz yra vienas iš tų dvylikos socialistų revoliucio
nierių, kuriuos anąmet kruvinasis bolševikų tribunolas 
buvo pasmerkęs mirčiai. Protestų banga, kilusi visame 
pasaulyje prieš tą žiaurų nuosprendį, prispyrė sovietų 
valdžią pakeisti mirties bausmę kalėjimu. Vienok pa- 
smerktiemsiems kaliniams tatai nebuvo pranešta beveik 
per metus laiko. *Jie buvo laikomi tam tikrose kamerose, 
kur sėdi pasmerktieji mirčiai kaliniai (“smertniki”) ir 
laukia, kada ateis ginkluotoji sargyba išvesti juos su
šaudyti. ’ \

Metus laiko išbūti šitokioje padėtyje tai aršikus, ne
gu mirtis. Nenuostabu, kad vienas tų kalinių, negalėda
mas ilgiaus pakęsti, nusižudė, o kitų sveikata taip suiro, 
kad juos reikėjo patalpinti į ligonines. Ir po visa to jie 
dar turi skelbti bado streiką, kad su jais butų bent žmo
niškai apseinama!

Taip elgtis su savo politiniais priešais gali ne darbi
ninkiška valdžia, bet tiktai kokie nors Azijos barbarai.

Bolševikų valdžia išžudė, sugrudo į kalėjimus ir iš
trėmė į užsienius tūkstančius socialistų, apšaukdama juos 
“kont-revoliucininkais”. Bet su tikraisiais kontr-revo- 
liucininkais ji padarė taiką. Buvusieji caro činovninkai, 
žandarai, oficieriai ir kitoks šlamštas gavo šiltas vjetas 
sovietų įstaigose. O kaip dabar tie gaivalai “tarnauja” 
valstybei, tai matyt iš to fakto, kad kuone kasdien ateina 
žinios iš Rusijos apie valdininkų graftą, vagystes ir suk
tybes. Nors valdžia kovoja su valstybės tarnautojų ko
rupcija aštriausiomis kalėjimo bausmėmis ir net sušau
dymais, bet išnaikinti tą blogybę ji vistiek nepajėgia.

Lapkričio 16 d. pranešama iš Leningrado, kad’aukš
čiausias teismas vėl pasmerkė sušaudyti dvyliką asmenų, 
kaltinamų dėl valstybės turto vogimo. Visi jie buvo 
aukšti Leningrado uosto valdininkai. Be tų dvylikos 
stambiausiųjų nusikaltėlių buvo teisiama dar 123, ir be
veik visi jie buvo rasti kaltais.

Šitie masiniai valdininkų nuteisimai rodo, kad puvi
mas yra apėmęs visą sovietų valdžios aparatą.

Tai yra teroristinės diktatūros vaisius.
Valdžia, žiauriai persekiodama žmonių įsitikinimus, 

tuo patim duocla progos iškilti į viršų įvairiems gaiva
lams, kurie neturi jokių įsitikinimų, o tiktai ieško sau 
naudos. (Niekšui yra lengva prisitaikyti prie diktatoriš
kos valdžios, kadangi jam jokie principai nerupi. Jisai 
tarnauja tam, kas jam moka algą ir duoda ciną. Vakar 
jisai bernavo carui, šiandie jisai tokiu pat uolumu ber
nauja sovietams. Bernauja ir, kur tik gauna progos, 
vagia arba ima kyšį.

Ir ką piliečiai gali padaryti prieš tokius niekšus, kuo
met kritikuoti valdžios atstovų darbus nevalia? žodžio 
laisvės nėra, spaudos laisvės nėra, susirinkimų laisvės nė
ra, organizacijų laisvės nėra. Jeigu kuris pilietis drįstų 
.pakelti savo balsą prieš neteisingus valdininkų darbus, 
tai žvalgyba jį bematant, kaipo “kontrrevoliucionierių”, 
pasodintų už geležinių krotų arba net stačiai pastatytų 
“prie sienos”.

Tik laisva visuomenės opinija gali padėti valdžiai 
apvalyti savo įstaigas nuo korupcijos. Bet tam reikia 
demokratinės tvarkos.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .......................   >00
Pusei metų --------------------------  4.00
Trims minesiams ............ 2.00
Dviem menturiams _____ -Z7.Z 1*50
Vienam menesiui ______ ,75

Chicagoje per nešiotojus 1
Viena kopija ---------------  8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu! ___     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......................   >7.00
Pusei metų .... ............................ 8.50
Trims mėnesiams . .................. 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.26
Vienam mėnesiui ......... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ....................................  >8,00
Pusei metų ...............  w 4.00
Trims mėnesiams .........,.......... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu 'kartu su užsakymu.

;/ __________ FAUJIENŪS, CHcggo, UI.

NETIESA.

“Vienybė” rašo apie nuirau-į 
kimą lietuvių-lenkų derybų Lu- 
ganoje ir sako: . . 1 I

“O dar tik keletas dienų 
atgal lenkai buvo iškėlę lietu
vių delegacijai taip ‘broliš
ką’ vakarienę, kurioje p. J. 
šaulys (socialdemokratas!), 
atsistojęs su tostu lenkams' 
pareiškė, kad jis tikisi busią 
galima susitarti bei įvykinti 
lietuvių ir lenkų tarpe auk
so gadynė.”
Netiesa, kad p. J. šaulys, ku

ris “atsistojo su tostu,” esąs 
socialdemokratas. Ir mažas 
vaikas gali suprasti, kad krik
ščionių demokratų valdžia ne
būtų paskyrusi p. šaulio dele
gacijos pirmininku, jeigu jisai 
priklausytų tai partijai, kuri 
griežtai kovoja prieš klerika
lus.

Lietuvos socialdemokratai su 
Dr. Jurgiu šauliu neturi nieko 
bendra.

Dvidešimts metų atgal jisai, 
studentaudamas Berno univer
sitete, buvo palinkęs į socialis
tų pusę ir, kai Lietuvoje pra
sidėjo revoliucija,' parvyko į 
Vilnių tikslu darbuotis social
demokratų partijai. Bet visas 
jo darbas pasibaigė tuo, kad 
jisai parašė (ar išvertė) mažiu
kę brošiūrėlę “Kas tie social
demokratai” ir sugrįžo atgal 
mokytis.

Mokslą pabaigęs ir gavęs fi- 
lozofijos daktaro laipsnį, jisai 
parvažiavo Lietuvon ir politi- 
kon nesikišo. Lietuvai pasi
skelbus neprikalusoma valsty-. 
be., jisai keletą kartų buvo 
skiriamas diplomatinėn tarny
bon (tarp kitko, Lietuvos pa
siutimu Romai), bet vidujinė
je Lietuvos politikoje mažai te
dalyvavo ir jokiai partijai ne
priklausė.

“Vienybės” redaktorius galė
jo apie tai patirti, viešėdamas 
pereitą vasarą Lietuvoje. Bet 
p. Sirvydo jau tokia mada: ra
šyt apie dalykus, kurių jisai 
nežino.

Kadangi “Naujienose” buvo 
minėta, jogei SLA. iždo globė
jų ir kontrolės komisijos rapor
te apie tos i rganizacijos iždo 
stovį yra neaiškumų, tai' skai
tome savo pareiga pažymėti, ką 
apie tai dabar praneša “Tėvy
nėje” to raporto autoriai.

Jie aiškina, kad po antgalvių 
“smulkmenos” raporte ' buvu
sios sudėtos sekančios išlaidos:

Už geležies spintas dokumen
tų saugiam laikymui išleista 
$793.09;

Apmokėta aktuarijui už pa
tarnavimus SLA. reikaluose 
$1,162.32; ,

Randų išmokėta * (užimama 
vieta SLA. name raštinės » ir 
adm.) $1,680.00;

Daktarams už ekzaminavimų 
pavien’ų nartų $15.00;

Sugrąžinta SLA. 304 kp. iš 
Prieg. N. Fondo $50.00;

SLA. darbininkų apdrauda 
$70.00;

SLA. spaustuvės mašinų ap
drauda $99.00,

SLA. seimo reikaluose: ženk
leliai, svetainė etc. $170.00;

Seime prisiųstos aukos $109.- 
81;

SLA. Tautiškų Centų $1,- 
474.47;

SLA. sekretoriaus ir iždinin
ko kaucijos $90.00;

SLA. kuopų kaucijos $152.92;
Velioniui K. Varašiui bukie

tas $15.00;
SLA. advokatui ir kitokios 

legališkos lėšos $449.31;
Mašinų ir kitoki spaustuvės 

pataisymai $88.61;
* Raštinės reikaluose; valymas 
kambarių, rankšluosčiai, mui
las, stationary ir kitokie maž
možiai $266.95.

Visos tos skaitlinės sudaran
čios sumą $6,685.87.

Iždo globėjai ir kontrolės ko
misija teisinasi, jogei jie šitų 
skaitlinių neparodę, kadangi ne
norėję perdaug ištęsti savo ra
portą ir “bereikalo užimti vie
tą/organe.” Tai yrk, žinoma, 
truputį naivus pasiteisinimas. 
Išlaidos, siekiančios šimtų ir 
net tukstanbių dolerių, nėra 
toks mažmožis, kad jų pažymė
jimui turėtų būt gaila vietos 
organizacijos laikraštyje. Dėl
to, .kad raporte nebuvo įdėtos 
tos skaitlinės, tai “Tėvynei” te
ko paskui dftug daugiau vietos 
duoti pasiaiškinimams.-.

DUODA MUMS VĖJO.

Dr. A. L. Graičunas atsiuntė 
mums iškarpą iš kokio tai laik
raščio, kur kritikuojama dabar
tinė SLA. valdyba, su tokiu 
prierašu:

“ ‘Naujienos,.—Gerb. Kaip
gi su tomis ‘smulkmenomis’ 
$7,000.00? O čia dar ‘V.’ į- 
rodė, kad $50,000.00 komiso 
pripuola SLA. organizacijai 
-n- ir nei paaiškinimo, nei de- 
tališkos atskaitos nėra. O 
Tamistos remiate tąją pačią 
Pild. Tarybą! Tai jau per
daug negerai.”
Rašytojas, matoma, turi 

omenėje SLA. iždo globėjų ir 
kontrolės komisijos raportą, 
kuriame buvo be paaiškinimo į- 
traukta $0,685.87 ”smulkme- 
nų.” Dabar paaiškinimas jau 
tilpo “Tėvynėje.”

Del komiso gi, kuris buk pri
klausąs Sus-ui, sekretorius p- 
lė P. Jurgeliutė rašo tame pat 
“Tėvynės” numeryje, kad tai 
netiesa. Tokią sumą ($50,000), 
kokią mini Dr. Graičunas, SLA. 
negalėjęs uždirbti pinigų sko
linimu. Uždarbis buvęs daug 
mažesnis, ir jisai esąs pažymė
tas knygose. Būtent, jeigu 
perkant kokius nors bonus S- 
LA. pinigais, brokeriai kiek nu
leidžia, tai ant tiek mažiau 
tenka mokėti už tuos bonus, ir 
tuo budu atatinkamai tamjja 
sumažinta išbaidų suma.

Tai išrodo’gana aišku. Bet 
šiek-tiek keista yra kita p. Jur- 
geliutės aiškinimo dalis. Ji 
sako, kad paskolas ant pirmų 
mOrgičių SLA. duodąs be ko
miso. Tatai, girdi, remiasi S- 
LA. seimo nutarimu, padarytu 
1916 m., Pitįtsburgh’e. Tenai 
buvę nutarta, kad SLA. duotų 
paskolas SLA. nariams ir jų 
kontroliuojamoms įstaigoms. 
SLA. paskolos duodamos ma
žiaus prieinamomis sąlygomis, 
negu paskolos iš bankų; ir, be 
to, SLA. esanti “broliškos pa
galbos” organizacija. Todėl 
iš skolininkų esą nereikalauja
ma komiso. SLA. sekretorius 
rašo:

“Pagaliau, kur-gi butų ta 
musų skelbiamoji broliška 
meilė ir pagelbėjimas savo 
organizacijos nariams, apie 
ką mes taip garsiai kalba
me? Ant galo ir pats Su
sivienijimas nustotų tos reik
šmės, kad jis yra broliškos 
pagalbos organizacija ir sa
vo' organizacijos nariams 

. stengiasi pagelbėti kiek ga
lint visais galimais budais.” 

Jeigu Pitlsburgh’o seimas y- 
ra taip nutaręs, tai, žinoma, da
ryti priekaištus SLA. valdybai 
butų neteisinga. Vienok “bro
liška pagalba” čia eina trupu
tį lyg pertoli. Kitos apdrau- 
dos organizacijos duoda be ko
miso paskolas tiktai savo na
riams, bet ne įstaigoms, kurias 
jie “kontroliuoja.” Kontrolia
vimas, mat, yra nelabai aiškus 
dąlykas. šiandie žmogus, pav. 
turi tam tikroje kompanijoje 
daugumą šėrų (akcijų), o ry
to jisai savo akcijas parduoda 
kitam asmeniui, ir kontrolė pe
reina į kitas rankas. Kaip tuo
met bus su paskola, kuri .yra 
gauta palengvintomis sąlygo
mis? Jeigu apdraudos orga- 
niząjcija laikysis tos taisyklė, 
kad nereikia imti komiso už 
paskolas, duodamas SLA. na
rių kontroliuojamoms įstai
goms, tai ji tuomet turės nuo
latos prižiūrėti tas įstaigas, ku
rios yra gavusios paskolas, kad

žinojus, ar jos dar tebėra tų 
pačių žmonių kontrolėje, ar ne. 
Bet tai yra negalimas dalykas.

Vienok, kaip sakėme, jeigu 
tokią tvarką p’askolų clavimui 
yra nustatęs SLA. seimas, tai 
seimas tiktai ir gali ją keisti.
fM———.1 ■■■—■■ . .................. ....

Jie nieku
nesivaržo

Vos spėjo Seimas susirinkti, 
kaip opozicijos partijos užvertė 
vyriausybę interpeliacijomis. 
Socialdemokratų frakcija vieną 
po kitos dvi interpeliaciji: dėl 
žiaurumų musų kalėjimuose ir 
dėl begalinės valdžios agentų 
sauvalės, slopinant darbininkų 
organizacijas. Tuo pačiu lai
ku valstiečiai liaudininkai spė
jo įnešti net tris. Užteko Sei
mui paatostogauti tris mene
sius, kad musų gyvenimo kine
matografe susiburtų begalinė 
eile visuomeninio išdykavimo, 
žiaurumo, visuomeninio chami
zmo vaizdų, kurie tikrai gali 
stebinti pasaulį.

Kiekvienoj kultūringoj visuo
menėj panašaus turinio kaltini
mai vyriausybei sukeltų audrą 
parlamente. Pas mus suram
bėjęs krikščioniškasai blokas 
tik ranka numojo ir faktinai 
numetė interpeliacijas Seimo 
šąslayų krepšin. Jei, jis ir pik
tinasi, tai tik tuo, kad opozici
jos šauksmas trukdo jam ra
miai raustis valstybinio abra
ko lovy ir rankioti iš jo gardes- 
nius kąsnelius.

Patys neriboti sauvalės fak
tai musų “krikščionių” nejau
dina ir nestabdo. Priešingai. 
Sauvale jie patys minta, iš jos 
tunka, su ja riša ateitį. Krikš
čioniškųjų partijų viršūnės, re
voliucijos metais veidmainingai 
klupčiojusios prieš demokrati
jos siekimus ir lozungus, dabar 
su visu cinizmu numetė šalin 
kaukes ir išėjo viešumon ap
nuogintais smurtininkais. Ty
čiodamies. jie. atvirai juokiasi 
iš laudies raudona blizgančiais, 
nupenėtais savo veidais.

Sotaus paitenkinimo įr “drą
sumo” ūpas vis giliau įsigali 
pačioj “krikščioniškųjų organi
zacijų tirštumoj. Paskutinis 
partinis šliaužąs, jei bent tik 
jis yra “veiklus”, jei bent tik 
jaučiasi naudingas ir reikalin
gas krikščionių viršūnėms, drą
siai veržiasi “tvarkyti” gyve
nimą savu supratimu ir mano, 
kad jam turi būt atviros visos 
durys,, prieš jį turi lenktis ir 
žmonės, ir įstatymai.

Lietuvos valstybinio ir visuo
meninio * kūrimosi pradžioje 
valdančiam aparate buvo žmo
nių ar bent buvo minimas obal- 
sis> kad valdininkas ir tarnau
tojas turi būt visuomenės tvar
kos dabotojas. Dabar šito jau 
senui nebėra. Krikščionių blo
kas, padengdamas Seime 'savo 
balsais begalinę daugybę pik
čiausio smurto faktų, įstatė val
dininkų pažiūras visai kitokjon 
vagon. Dabar valdininkui svar
bu ne įstatymas, ne visuomenės 
reikalu ir naudos dabojimas, 
bet krikščioniškojo bonzos pro
tekcija.. Gryno plauko karje
ristai, visuomenįniai chamai, 
žmonės be doros ir principų li
pa aukštyn tarnybiniais laip
tais per galvas savo drovesnių 
bendradarbių, jeigu tik jie mo
ka parodyti partinį uolumą 
krikščionių naudai.

Juo labiau įsigali pas mus 
krikščionių diktatūra, .juo ar
tyn einame prie Imsimu Seimo 
rinkimų, tuo labiau auga sau
valiavimas valdžios agentų. Au
ga,nes yra sąmoningai augina
mas. Auginamas tam, kad 
sprendžiamos kovos metu da- 
bartiniai krašto šeimininkai tu
rėtų valstybiniam aparate mi
nias klusnių, tik jų piršto žiū
rinčių liokajų, kurie reikale mo
kėtų “išdrįsti” viską padaryti, 
kas jiems bus liepta.

Lietuvos darbininkų organi
zacijos visą laiką skaudžiausia 
kentė nuo reakcijos. Prie re
akcijos sustiprintų ir sistema
tizuotų puolimų dabar prisidė
jo neribota sauvalė. Sunkų

vargą nuo sauvalės papilde 
jiems nepaprastai sunki mate 
rialė darbininkų padėtis. Kuo 
met krikščionių atstovaujamo.1 
grupės kiek galėdamos penis 
iŠ visuomenės ir iždo, sunkau; 
nedarbo slogutis vis giliau įsi 
ėda į darbininkų klasę ir naiki 
na paskutines jų jėgas. Ir tam 
blogumui taisyti nieko nedaro
mu.

Kiekvieno susipratusio darbi 
ninko uždavinys ginant savo ii 
darbininkų klasės reikalus, ža 
dinti ir auginti Kovą su dabai 
pas mus susidariusia padėtim 
Kol nebus nušluotas dabartini* 
“krikščioniškas” rėžimas,, to 
visi keliai iš esmės pagerint 
darbininkų būvį bus uždaryti.

Bet mes turime kelti kovr 
su krikščionių diktatūra dar ii 
dėl to, kad dabar Lietuvą val
dančios partijos yra pikti vi
suomenės tvirkintojai. '

-Augindami pas mus smurtą 
ir sauvalę, auklėdami valstybė* 
ir visuomenės gyvenime mora
liai neatsakomingus, kartai: 
kriminalius tipus, jie tuo pačiu 
daugina ant liaudies kūno ša 
šų ir skaudulių skaičių. Tie 
šašai ne tik vargina liaudį, bet 
užkrečia pačius žmones prieš- 
visuomeniniais palinkimais, pa
rauna juose pasitikėjimą demo
kratijos siekimais ir augina fa
šistinį ūpą pas visuomeninia. 
nesusitupėjusius gaivalus.

Tas gilaus tvirkinimo darbas 
vyksta plačia srove visam mu
sų gyvenime. Jo vaisius mc 
matome jau dabar. Bet viso., 
pilnumoje jie iškils tik ateity. 
Bus reikalinga ilgo ir sunkaus 
darbo, koj pasiseks apravėt 
visas dabartinių diktatorių už
veistas piktažoles ir išluoti iš 
visuomenės gyvenimo visą jų 
pridirbtą šiuklyną.

Ir todėl mes pakartotinai vėl 
primenam Lietuvos darbiniu 
kam, Lietuvos liaudžiai: ruoš
kimės prie besiartinančių Sei
mo rinkimų, ruoškime galą 
krikščionių sukurtam Lietuvoje 
sauvalės ir tvirkinimo rėžimui.

(Iš “Socialdemokrato”)
(Šis straipsnis turėjo tilpti 

N-se vakar, bet per neapsižiū
rėjimą nebuvo įdėtas. — Red.)

Šis tas iš Kauno.
14 spalio traukinyje tarp 

Liebežo ir Maskvos savo kupė 
tapo nužudytas ir išmestas lauk 
Lietuvos diplomatinis kurį eras 
Andrius Phiščiąuskas, 24 me
tų amžiaus, labai galonus vy
rukas, pirmialis tarnavęs Lie
tuvos kariuomenėj, o paskui 
kaipo diplomatinis kurjeras. 
Įvažiuojant, bolševikai jam da
rė asmeninę kratą Liebeže ii 
paskui telegrafavo “Narkomin- 
diel”, Maskvon, kad jis su sa
vim turįs $50,0Q0, kad rusų 
valdžia praneštų Lietuvos val
džiai, kad Lietuvos karjerai tiek 
daug pinigų su savim važiojusi. 
Narkomindiele arba muitinėj 
atsirado komisarai turinti ry
šius su plėšikų gaujomis, susite- 
legrafavo ir kelionėje, nužudę 
kurjerą, pinigus atėmė. Jis 
buvo labai teisingas vyras ir 
Rygos bei Kauno pirkliai jam 
įduodavo pinigų nuvežti sa
viems Maskvon, ir sakydavo, 
kad jis tik tuomet neatsiskaity
tų, jeigu jį kas nužudytų. Taip 
ir įvyko.

Spalio 22 Centralinis Lietu
vos žydų Bankas Kooperacijai 
remti sustojo mokėt pinigus de- 
pozitoriams. Jo čekiai ant 
New *Yorkp nepadengti, veja
mi kabeliais; apie šimtas Folks- 
bankų neatsiskaitė už diskon
tuotus vekselius; “Forgpred” 
pareikalavo iš savo sąskaitos 
$60,000; direktoriai savotiškai 
šeimininkavo. šiandien (sp, 
26) depozitoriai rubus ant sa
vęs drasko, kasininką sumušė, 
bet pinigų negauna. Visos Lie
tuvos žydai pirkliai vakar sudė
jo milijoną litų gelbėjimui si
tuacijos, Emisijos Bankas, ku
ris esą ten įkišęs aštuonis mi
lijonus litų, duodąs dar 2 mil.,
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kad banką išlaikyti. Valdyba 
mmainoma, laukiama pinigų ii 
Londono ir New *Yorko, nes 
mtraip butų krachas visai Lie
tuvos žydų industrijai. Ko
mercijos bankas irgi svyruoja. 
Mat, jis aukštais nuošimčiais iš
dalino milionus dolerių, o dabar 
sumų ant greitųjų atgal negau
na. (Gal dello žydų telegramų 
agentūra ii’ pakėlė tokį riksmą 
apie menamą pinigų trukumą 
Lietuvos valstybės banke, kad 
pačiam žydų bankui yra bloga? 
Red.).

♦ ♦ 4*
Tūkstantinės kauniečių mi

nios spalių 9 d. demonstraty
viai priėjo prie ministerių ka
bineto buto ir pareikalavo, kad 
rninisteriai pasiaiąkintų dėl ve
damo “šurum-burum” su len
kais. Iš karto visuose languose 
ouvo šviesa, paskiąu užgeso, tik 
saigas išėjęs pasakė, kad “už
sienio reikalų ministeįis kuni
gas Reinys prašė pasakyt, kad 
jo nėra namie”. Premjeras Bi
stras truputį pasirodė ir vėl 
atgal spruko. Liudas Gira, ban
dęs skirstyt minią, gavo ausų 
nuo studentų.

Felicija Bortkevičienė dėl ko
vos už Lietuvos laisvę penkis 
kartus buvo areštuota ir sėdėjo 
rusų kalėjimuose. Lietuvos 
žandarai ją daug kartų teisė, 
baudė piniginėmis pabaudomis 
j pagaliaus spalio mėnesį pa- 

sodino Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimai! už patalpinimą “Lie
tuvos žiluose” vieno karininko 
pieštos Bistro ir Petrulio ka
binetų politinės karikatūros. 
Draugai suaukavo ir po kelių 
djenų iš kalėjimo išpirko. Ji 
išėjo vėl linksmutė ir sako, kao 
caristai visgi nemažiau kanki
no. Civilis krašto apsaugos mi- 
nisteris čia daro ką nori: jam 
(Bistrui) nepatiko, kad pana
šus burbulai iš užpakalio eina, 
— laikraštį sukonfiskavo ir re
daktorę areštavo. Procesijoj 
žandarai, neradę to No., arti
mus konfiskavo.

Pastebima, kad kun. Vailo
kaitis flirtuoja su pažangie
čiais, eina kairėn. Tai yra dar 
vienas ryškus simptomas kleri
kalų partijos supuvimo, kuriai 
nėra jokios vilties ir su tam
siausių davatkų būriais pavasa
rio rinkimus Seiman laimėti.

— L. Merikontas.

Pastabos
Rašo žmogus

Lietuvos socialdemokratai sa
ko, kad Lietuvoje... “Busimųjų 
rinkimų kampanija bus kuopik- 
čiausia. Suprantama,, delko vy
riausybė iš anksto prie jos ruo
šiasi. Mes spėjame, kad į Sei
mą bus inešta eilės įstatymų, 
kurių tikslas bus suvaržyti pi
liečių laisvę; sudaryti kaip ga
lima patogesnes sąlygas, dabar
tiniams Seimo ir krašto šeimi
ninkams ir dar labiau suvaržy
ti opozicijų.”

Apie kreditą Lietuvai social
demokratai sako: “Kredito mes 
esam be galo reikalingi. Jei
gu pasisektų įvesti į kraštą 
didesnius nors ir užsienio ka
pitalus, tai turėtų sprendžia
mos reikšrhės ūkio išsivysty
mui. Bet su viena sąlyga, kad 
tie pinigai patektų į sąmonin
gas švarias rankas.”

'Poliau Socialdemokratai ’ sa
ko: “Jeigu pas mus butų įsiti
kinimo. kad prieinamomis sąly
gomis gauti pinigai bus tinka
mai sunaudoti. Bet tokio įsi- 
tikinhno, deja, pas mus nėra. 
Parazitinio protekcionizmo tva
rka įsigalėjusi Lietuvoje, bū
tent noras palaikyti visose ūkio 
srityse tik savo žmones, sunau
doti kapitalus savo partiniams 
tikslams, neduoda jokių garan
tijų, kad ir tie dideli pinigai, 
įvesti į kraštą galės duoti tei
giamų rezultatų.”
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“THE FACE UPON THE BARROOM FLOOR”

By Hugh. A. D’Arcy.

“Tvvas a baliny suminei* evening, and a goodly crowd was theie, 
vVhich weil-nigh filled Joe’s barroom on the corner of the square, 
And as the songs and witty stories came through the open door, 
A vagabond crept slovvly in and posed upon the floor.

“Give me a drink—thal’s vvhat 1 want—l’m out of funds, you 
know,

When IJiad the cash to treat the gang, this hand was never slow.
What? You laugh, as though you thought this pocket never held 

a šou;
I once was fixed as well, įny boys, as any one of you.”

“Say, boys, if you give me just another whisky, 1’11 be glad, 
And I’li draw right here a pietine of the face that drove me inad. 
Give me that piece of chalk with which you makę the basebail 

score—
You shall see the lovely Madeline upon the barroom floor.”

Another drink and, with chalk in hand, the vagabond began 
To sketeh the face that well might buy the souls of any man. 
Then as he placed another lock upon that sharply head, 
With a fearful shriek he leaped and fell aeross the pietine dead.

THE RUSSIAN NATIONAL SCHOOL OF MUSIC
By Louise Narmonta

(Concluded)
Moussorgsky Rimsky—Korsakoff

\Vithout depreciating the 
value of the efforts of the 
“Five”, Modest Moussorgsky 
(1839—1881) rendered the 
greatest reformative Service. 
His determination to endow his 
art with a truly national spirit 
was strengthened by the study 
of the works of Glinka. Dar- 
gomijsky’s compositions showed 
him that tho conventional 
musical standards could be nc- 
glected and throvvn aside by a 
composer in vvhom “eonvietion 
and inspiration \vere strong and 
constant”.

Moussorgsky alone adhered 
to the articles of agreement of 
the group, that is to say he 
followed the program of pure 
idealiam. From earliest child- 
hood, he felt the sufferings of 
the people and desired to help 
them in their sorrovvs by means 
of his art. This feeling inspired 
his nationalistic principles.

Moussorgsky — The 
Revolutionist

Moussorgsky felt that the 
study , of past and presenl 
musicians, would interfere with 
a composer’s originality. Jie 
vvished to remaintas unsophis- 
ticated and as natūrai a 
musician as possible, this in 
order to keep him from revert- 
ing to any other Ihan his own 
type of composition. He revolu- 
tionized vocal music completely. 
Whereas Dargomijsky wished 
his music to interpret words, 
Moussorgsky “succeeded to an 
extent undreamed of by Dar- 
gornijsky in making vocal music 
conform to the infleetions of 
the speaking voice and inter
pret the uttered word”.

Boris Godonnoff
Moussorgsky’s devotion to the 
people is clearly expres$ad in 
his two operas “Boris Godou- 
no.’f” and “Khovantchina”. He 
wr<>te piano pieces' and com- 
posed a considerable number 
of childrens songs. At depieting 
chiidren, he wąs a genius.

Uis creed vvas “Art for 
Life’s Sake’’. He is noted for 
his constancy to this ideal and 
for the inestimable influence 
which he exerled “in the 
diraction of legitimisation of 
music”—dramatic as well as 
vocal.

The fifth member of .this 
group vvas Kimsky-Korsakoff 
(1844-1908), vvho becamc 
director of the free music 
school in Petrograd when Bala-’ 
kireff gavę up the director- 
ship. The ainis and achieve- 
ments of Kimsky-Korsakoff 
contrasted sharply vvith those 
of Mousargsky. The former’s 
respect for tradition led him 
to believe that hecould advance 
by evolutionary means rather 
than by revohitionary methods. 
This did not affect his inspira
tion.

Kimsky-Korsakoff did not 
accept the teneU of.Dargo-’ 
mijsky’s ‘"The Stone Guost”. 
His operas shovv a sort of wan- 
dering movement in search of a 
definite procedure. Towards tbe 
end of his life he showed a 
.very marked sympalhy for 
VVagner. He wrote several 
operas būt was less gifted for 
dramatic music than for sym- 
phonieS, chamber music and 
parlor compositions. He pub- 
lished, also, an excellent col- 
lection of one-hundred Kussian 
songs with pianoforte accom- 
paniments.

Upholds Tradition
Rimsky-Korsakoff is re- 

garded, however, as an “up- 
holder of Glinkist tradition”, 
since, in addition to his fund 
of melodic inspiration, he was 
a determined advocate of folk- 
music. He was a nationalist 
in that he believed also that 
the music of an opera mušt 
have an intrinsic value as 
absolute music apart from the 
tęxt. H e employed persis ten tly 
elemente of nationalism not 
only in his operas bet in his 
orchestrai work and i n some of 
his songs. Rimsky-Korsakoff 
wrote the first Kussian sym- 
phony. His influence in musi
cal circles has been far reach- 
ing.

Thus, Glinka revolutionized 
t Ik music of Kussia and created 
a school for his own people. 
T'hru his influence, Kussian 
musicians turned a\vay. from 
the imitation of German,, Ila- 
lian and French composers. 
Glinka disregarded b/uropean 
musical conventionalities and 
traditions and hoped for a 
Kussian school "of music. He 
huntid for unheard of harmo- 
nies, thought of strange scnles, 
of dilferenl - muods and oi 

curiously modifying old churcli 
t nes. He disregarded anything 
which could point to imitation. 
llis amliition xvas to \ write 
Kussian music, “music witli 
the ineffablc ecstacy or infinite 
bilterntss of Kussian senti- 
ment”.

Glinka’s Ia?gacy
Grlinka was determined to 

obtain the national music for 
the Kussian National School 
from the treasury of nationdl 
folk-songs. His direct descend- 
ants, the “Five” upheld this 
idea of deriving as much as 
possible of the themalic sub- 
slance from the šame origin, 
thereby preserving the national 
characteristics in their music.

The Kussian National School 
of music began in the midsl 
of Romanticism and now ra«>ks 
among the distinet schools. The 
strange fascination of Kussian 
music is due to three points, 
first, the ūse of different modep 
and . scales, second, the inter- 
mingling of major and minor, 
and third, the greater variety 
of rhythm hnd frequent ūse ot 
tempo rubato.

Popular Melodies
The music is picturėsųue in 

its originality. Kussian music 
r tained its oriental and mediae- 
vl traits because Kussia’s 
musical development did not 
follow the regulai’ course. The 
popular melodies of Kussia are 
the melodic and harmonic. The 
melodic includes the major 
sopgs sung in unison and lively 
songs to acCompany dances. In 
the harmonic, one finds har-> 
mony, a slo\v theme \vith the 
minor being favored. The har
monic is the best and mosi 
popular music. The weak 
melodic vein is chai’acteristic 
of thė Russian National School.

Resumė
In fifty years, Kussian music 

advanced at a very rapid rate. 
Būt it was not until early 
in the nineteenth century 
that music was a recognized 
profession. Until about twenty 
five years ago, there were only 
t\vo opera houses in Kussia, 
one in Petrograd and one in 
iMc>sco\v. The aiVslocracy 
favored foreign aets and krtists. 
Kussian composers had to 
\vrite operas i n Italian or 
Gernian. The singers were 
foreigners and had no taste for 
Russian music.

Prior to the communisl 
revolution, tnere were several 
good opera houses i n Kussia. 
The works of Kussians were 
favored at one-third of the per- 
formances. Many music 
schoote had been estahlished 
As to the condilions to-day, 
\ve have no reliable means ot 
Information as yet. Būt up 
to the time of the revolution, 
the National School of Music 
wa>:« developing and grovving.

This grovvth and develop
ment was due to the efforts 
of Glinka and the ‘Tive”. The 
cnthusiasm for the latest and 
mmt advanced standpoint in 
music vvas characteristically 
Kussian. The aim of the Kussian 
National School of Music vvas 
the vvorship of sincerity and 
legitimacy, vvith the ideal ot 
nationalism, and aecording to 
Moussorgsky “Art is a means 
of human intercourse. Art for 
life’š sake”.

((’orrections in second irtstallmrnt: 
Under Balafireff, read as two 
sentences and not as one the follovv- 
ing—He has vvritten nothing for the 
stage, hovvever. Owing to Balakireff’s 
efforts, ete; Under Cecar Cui, 2nd 
paragraph,—(’esar Cui vvrote a his- 
toiy of Russian music in the French 
language. For this reason, ete.) 

The End.

Chicago a Leader in 
Education

\Vhy leave the city to go to 
college, when you have just as 
good, if not better collcges 
here at home? Pres. Walter 
Dili Scott of . Northvvestern 
university made the following 
statement:

“Today vve see Chicago vvith 
two great universities claim- 
ing membersbip in the Associ
ation of American Vniversities, 
an educational indorscnient 
gained for no more than one 
university in any other city. 
In these universities of higher 
rank vve see more students 
attending the departnąent ot 
art and Sciences, both under- 
graduate, and graduate, than 
in any other city.

“VVe see Chicago vvith more 
students in class A medical 
schools than in any other city; 
vvith three class A deniai 
chools, more than any other 
city; vvith four lavv schools 
holding the indorsement oi 
membership i n |he American 
Association of Collegiate 
Schools of Business, a record 
/hot surpassed in any other 
city.

“Furthermore, the city has 
a school o f music offering the 
most thorough and balanced 
course in music, both general 
and practical, to be found in 
any university of the country. 
lt has- more students attend
ing higher grade thcological 
schools than any other city in 
America and more students 
attending the Art Institute 
than any similar institution in 
the vvorld.”

Club Notės
The October 8th meeting of 

the Lithuanian Students Asso- 
ciation of America vvas attended 
by a large . assembly of stu
dents. This meeting vvas held 
at McKinky Park. Until further 
notice all our meelings shall 
be eondueted at this place the 
second Sunday of every month.

♦ + ❖

The follovving are our nevv 
members: Miss Julia Jacobs oi 
Lindbloom High; Leo Warsh, 
Crane College; and Stanley 
Lucas, of Englevvood High.

* ♦ *
Judging from the reports 

made by the Dance Committee 
vve. may expect> some big doings 
in the near fu ture. Miss K. 
Pcgenas, Miss M. Skammer and 
Julius Hakslis are the mem
bers,- on the committee. The 
big dance is coming soon. 
iWatch our smok e!

♦ + ♦

Notice!!
Hereafter The Students Corner 
vvill be issued twice monthly, 
on the first and third Wednes- 
day of each month. The in- 
creasing interest in this corner 
and the inerease in contribu- 
tionc necessitates this change. 
We hope this interest as vvell 
as the number of contributions 
vvill keep on inereasing.

—Editor.

- How to keep Flowers
Fresh *

Hofticulturists of the Uni
versity of Havvaii at Honolulu 
have recentlv found a nevv 
and better vvay to keep eut 
flovvers fresh: They claim that 
a šmall amount of sulphurous 
acid (not sulphuric acid) plac- 
cd in vvater prolongs the life ot 
eut flovvers. The disepyery vvas 
made. at t Jie' e.vperinunt sta- 
tion of a su gar planters’ assoc
iation in Honolulu. The life of 
a blossom is lengthened from 
days to vveeks. One teaspoon- 
ful o-f commercial sulphurous 
acid to each quart o f vvat er is 
recommcndcd. —C. K. D. A.

Hugh A. D’Arcy, author ot 
“The Face Upon the Barroom 
Floor”, died lašt vveek at the 
age of eighty-tvvo. A copy oi 
D’Arcy’s famous poem will be 
foynd elsevvbere in ibis sec- 
tion. . ” ..

Science and Scientists

New Rays Discovered

Dr. IV. A. Millikan of\ the 
California Institute of Tech
nology made an important 
anouncemtnt lašt vveek to the 
conventions of the National Aca- 
demy of Sciences at Madison, 
Wisconsin. Dr. Millikan dis
covered the existence of nevv 
rays stronger than ultra-X 
lays and 1,000 times greater 
in frequency.
> The scientists at the con- 
vention vvere of the opinion 
that the nevv rays should be 
named afler the discoverer— 
Dr. Millikan.

Dr. Michelson to Establish 
Exact Velocity of Light
Dr. A. A. Michelson, t head 

of the department of physics 
at the Universtiy of Chicago, 
told the National Academy ot 
Sciences that he had come to 
vvithin “plūs or minus” tvventy 
miles a second of establishing 
the exact velocity of light.

These resnits vvere produced 
by experiments eondueted in 
the Sierra Nevadas in 1924. 
These figūros vvere obtained 
by placing two octagon mirrors 
revolving at a speed of 530 
levohitions per second thirty- 
fivie kilometers (22 miles) 
apart. An are light as strong 
as the light of the sun vvas 
flashed on one mirror and, re- 
flected on the other tvventy- 
tvvo miles avvay.

Nėr t spring Dr. Michelson 
vvill attempt to reduce the 
degree of accuracy to vvithin 
“plūs or minus” five miles a 
second of thė true velocity. 
Tluei figure now accepted is 
186,300 miles per second.

Gult>r*n«en Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų ptičių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir, aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 i savditę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRI K, 

3343 So. Halsted St

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Just a Smile
Letters to Ye Ed.

Monkey Business
Bear J. R.:-— Our business 

has been established since 
1903. zWe have been pleasing 
and displeasing our eustomers 
ever since. We have lošt and 
made some money. We have 
lieen cussed and discussed, 
knocked, talked; aliout, liied to, 
held up, robbed, ete. The only 
reason we continue to stay in 
business is to vvottinell 
will liappen nex,t.

Very tiuly yours,
Gie-ttum and Sokum Co.

* * t
Dear Editor: — On asking 

students vvhat they did with 
their Students Corner after 
they had finished reading it, 
received Ihe follovving reply 
from a young lad:

“Why, 1 take ’em home ’n’ 
save ’em, ’n’ then vve ūse ’em 

TEN IR ATGAL TIKILTAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų šriul ų laivų 
KEKOLUTE, K ELI A NCE,

AI.BEKT BAIJJN, 
DEUTSCHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, VVESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

NEW Y0R* 
*/|| <KO IKI KAU- 

C-VUno ir atgal

Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service vvith 

Hamburg American Line 
177 N. Miclilran Avenae 

Cbfearo, III.

for vvallpaper, so pcople’ll think 
vve’re educatcd.”

i * *
Girl’s ’ Father: “Ho, hum. 

Well, I gucss 1’11 smoke a cig- 
ar and then go to bed.”

impatient Suitor: “Here! 
Have a cigarette.”

* * *
Ivsthcr: — ( When do the 

leaves bėgin to turn?-
Helįn: — The night before 

the exam.

Angry leacher (įatehing 
Joe by the o&ltryį* 1 believe 
the devil has j^oJ,' Imld of you.

Joe: I believe,- be has, too.

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, na
mus^ lotus ir farmas. Parduodam lai- 

i vakortes į Lietuvą ir j Ameriką ant 
J greičiausių laivų. Siunčiatn pinigus 
f,visas dalis pasaulio. Pudkfom doku- 

| mentus, doviernastts. ‘ IšrandaVojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidč- 
jimui brangenybių 4r dokumentų.
- Elta Commerce Co.

3251 So. Halsted StM Chicago, III. 
N. C. Krukonis Manag.

Telephone Yards 1234.

Gruodžio 12

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kalėdinė ekskursija 
S. S. George Washington

Išplaukia

“Plauk po Amerikos Vėliava’’ 
Nupiginta ten ir atgal kelionė į

LIETUVĄ
tik 1203.00 ir brangiau per Brcmen ar Cherbourr

T EI darote planus praleisti Kalėda* savo senoje tėvynė- 
w je, prisidėkite prie specialės Kalėdų Ekskursijos, ku
rių asmeniškai ves Mr. J. A. Peont, ir kuri išplauks ife 
New Yorko gruodžio 12 ant puikaus United States Lines 
laivo “George Washington’’.

Jus pasidžiaugsite malonia kelione draupre su savo tau
tiečių buriu. Turėsite erdvų kambarj, puikų maistą ir 
plačius denius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informaci
jas šiandie nuo savo laivakorčių agento, arba nuo

United States Lines
45 Broadway Nevv York City
110 South Dearbom Street, Chicago, Illinois

■ -....... J

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

l€am jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fumičių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

9Tvirtas įsitikinimas i

Mrs. Albert Huet, 1W Prospect St., So. 
Manchester. Conn., isitikinusi, kad išgelbė
jo jo. sveikatą, rašo:

“AS turėjau skilvio katarą, žarnų ir ke
penų. Aš vis turėjau KĮileti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-iin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu getu skilvi ir įi«-ią ape
titą. Mano yra tvirtas isitlkmimas I 
I’e-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Ai 
kasdien patariu savo _ draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru>na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penlcia«deiunti> metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletei arba skystimas.



6 NAUJIENOS, Chicago, ni.

jĮT PALANKIAUSIAS
f KELIAS

LIETU V4
B

švęskit Kalėdas ir Naujus 
Metus Lietuvoj

Specialia Išvažiavimas

Laivu “Estonia”
8 Gruodžio 1925

Tiesiog į. Danzigą ant to paties lai
vo, o iš tenai į Klaipėdą tiktai vie
nos nakties kelionė laivu be jokių 
ekstra iškaščių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas 
kelionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patarna
vimu, valgiu ir maloniu apsiėjimu 
ant šio laivo, o ypatingai dabar žie
mos laiku kelionė jūrėmis ant to pa
ties laivo

Iš NEW YORKO BEVEIK 
f PAČIĄ KLAIPĖDĄ 

labai jums patiks, nes išvengsite il
go važiavimo gelžkeliu imt svetimas 
šalis, atvažiuosite vandeniu stačiai j

Tėvynę — Lietuvą
Kainos laivakorčių į Klaipėdą:

3 klesa $107.00; abi pusi tiktai $181.00
2 klesa $132.50; abi pusi tiktai $244.50 
"Head-tax”, "Kevenue-tax” atskirai

Atsiminkit, jog vienatinė Linija, 
kurios laivai nuveš Jumis j portą taip 
arti Lietuvos porto Klaipėdos, tai

Baltic America Line
120 N. LaSalle St., Chicago, 1)1.

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių agentų

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio Gx9 colius, pusi. 366

šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų sentikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
sentikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
išr Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago esąs svei
kiausias miestas

Taip šapo sveikatos komisio- 
įderins Dr. Bundensen.

Sveikatą? ’ komisionierius Dr. 
Herrnan N. Bundensen savo 
savaitiniame biuletine sako, 
kad Chicagos miestas yra svei
kiausias didmiestis visame pa
saulyje, nes mirtingumo rata 
yra Chicagoje žemiausia. Po 
Chicagos seka Berlinas, kuris 
dar tebėra po karo labai suvar
gintas ir kur gyvenimo sąlygos 
tebėra nenormalės. Nesveikiau- 
sias ■ gi didmiestis yra Pary
žiaus.

Dr. Bundensen sako:
“Yra labai smagu sužinoti, 

kad Chicago buvo sveikiausias 
didmiestis pasauly 1924 m. Ofi- 
cialėmis skaitlinėmis, Chicago 
turi žemiausią mirtingumo ra
tą, 11.2 ant 1,0(10 gyventojų, 
iš visų pasaulio miestų virš 1,- 
000,000 gyventojų.”

Mirtingumas, ant 1.000 gy
ventojų didžiausiuose pasaulio 
miestuose pernai buvo:

Chicago ...................... 11.2
Berlinas ...................... 11.7
New Yorkas ..................  11.8
Londonas ...................... 12.1
Detroit .......................... 12.6
Philadelphia ..............  12.9
Paryžius ...................... 14.3
Kodėl Chicago yra sveikiau

sias miestas? Dr. Bundensen 
sako, kad Chicago atsistojo 
prieky visų kitų didmiesčių 
sveikatos žvilgsniu todėl, kad 
Chicago turi geresnį vandenį, 
tinkamą srutų nuplovimą, ge
resnius gyvenamuosius namus, 
geresnį orą ir kad tiksliai kovo
ja su limpamomis ligomis. Taip 
jau esą daug pareina nuo to, 
kad Chicagos gyventojai su
pranta kas reikalinga yra svei
katai ir stengiasi kooperuoti 
su kitais, kad palaikius gerą 
sanitaci ją.

__________ _ 1-

Kovos su širdies 
ligomis

Chicago Heart Assn. bendro
mis pajėgomis su kitomis svei- 
patos organizacijomis, rengiasi 
pradėti smarkią kovą su šir
dies ligomis, kurios Chicagoje 
ėmė plėstis nepaprastu smar
kumu.

los associacijos galva Dr. J. 
B. Herrick sako, kad iš 10,000 
gyventojų 18.87 miršta nuo 
širdies livų, kuomet nuo džio
vos ant tiek pat py Ventoj ų 
miršta tik 8.11. Kad išvenyus 
širdies ligų jis duoda sekamų 
patarimų:

Ilsėkitės lovoj kada skauda 
gerklė.

Jei gerklės skaudėjimas tę
siasi ilgiau, pasitarkie su gerk
lės specialistu.

Jei turite augančiuš reuma
tizmo skausmus, pasitarkite su 
daktaru - nelaukite trečios 
atakos. v

Jei esate nervuoti, turite 
“šv Vyto šokį,” pasimatykit su 
daktaru ir griežtai laikykitės 
jo patarimų.

Jeigu jus dabar greičiau pa
vargstate negu paprastai dirb
dami tą patį darbą ir prie tokių 
pat aplinkybių, pasitarkit . su 
daktaru.

Mokinkite, raginkite ir vers
kite suaugusius, tėvus ar glo
bėjus gelbėti ir apsaugoti vai
kus.

Išėjo tik piš

Jau nuo kelių mėnesių poli
cijos viršininkas Collins skelbė, 
pad jis apvalysiąs Maxwello 
distriktą, taip kad ten, taip sa
kant, akmens ant akmens ne- 
pasiliksią. Dabar tik keletą 
dienų atgal jis paskelbė, kad 
iškelsiąs iš Maxwell distrikto 
visus policistus, išėmus tik nau
jąjį tos stoties kapitoną ir ka
tę. Visi gi kiti policistai bu
sią prisiųsti nauji. Bet iš vi
so to didelio Collinso garsina
mos išėjo tik piš. Nes paskel
bus permainas policijoj, pasi
rodė, kad iš 187 Maxwell dist
rikto policistų yra iškeliami 
tik 36 i>olicistai, visi kiti gi 
pasilieka senieji. Tokia padė
tim yra nepatenkintas ir nau
jasis kapitonas Lynch, kuriam 
buvo prižadėta, kad jis nebus 
trukdomas jo darbuotėj tame 
distrikte ir kuris pageidavo vi
sai naujų policistų, kurie ne
būtų surišti su viešpataujan
čiu tame distrikte dideliu graf 
t ii.

————————-——----------------———*

Kvieskit Savo Gimines 
Iš Lietuvos Per 

NAUJIENAS
DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius
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Ar turit silpnas akis? 
Skauda j'urns galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
ios. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebčkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

i- - - .......... _ i

Nusižudė
Mis. Florence Manley Hood 

dar jauna “society lady” iJ 
Birmingham, Ala., vakar pasi
mirė nuo nuodų, kuriuos ji iš
gėrė Plaza hotely, kur ji buve 
apsistojusi kartu su Johr 
Cashion, viršininku Pullmar 
Couch Co. ir užsiregistravus 
kaipo “M r. and Mrs. . Waltei 
Hood”. Cashion tapo suimta.* 
kada jis atvyko pažiūrėti mirš
tančios moteries. Jis sako, kač 
jie buvę “party” kitame kote
lyje, kur jie abu gana daug gė
rę degtinės. Jis ją subaręs ii 
liepęs liautis tiek daug gerti 
nes jis ją išsiusiąs namo. Su- 
gryžus į savo hotelį ji ir nusi
nuodijo. Jos vyras Walter M 
Hood, vyriausias advokatas A 
labama Power Co., išgirdę: 
apie pačios mirtį, skubiai vyks
ta Chicagon.

Del merginos nušovė
Trys vyrukai 4 vai. ryto išė

jo iš Oak Sportsmen’s kliubo, 
North Sidėj, kartu su šokėja 
tame kliube, Gladys (Peggy) 
M.iller, 19 m. Vienas vyrukų 
apsiėmė ją palydėti namo. Bet 
to paties “džiabo” norėjo ir 
kitas, “stedavas” jos vaikinas, 
kurį ji pažystai) t i jau dvi sa
vaitės laiko. Iškilo ginčas, kurį 
laimėjo Diek DeVasco, 11(17 
Tovvnsend St. Yiems kiek paė
jus privažiavo automobiliu jos 
“stedavas”, Thomas Domiano 
su savo draugu “Little Johnny” 
ir pareikalavo, kad ji liptų jų 
automobiliu. Jai atsisakius, 
“Little Johnny” išsitraukė re
volverį ir nušovė DeVasco, o 
Gladys pašovė į petį. Dabar po
licija ieško žmogžudų, o Gla
dys sėdi kalėjime.

Keturi žmonės užmušti
* Pereitą sekmadienį automo
biliai užmuši keturios - žmones 
t—tris moteris ir vieną vyrą.

šiemet automobiliai užmušė 
jau 685 žmones, arba daug 
daugiau negu pernai per visus 
metus, nors dar tebėra pusant
ro mėnesio iki metų papaigos.

Persekioja skalperius
Miesto valdžia pradėjo griež

tesnę kovą su teatrų skute
riais, kurie išnaudoja teatrus 
lankančią publiką. Miesto pro
kuroras Pincus ir aldermanas 
Arvey. jau pašaukė kelių teat
rų tikietų agentūrų viršinin
kus pasiaiškinti. Taipjau pa
šaukta pasiaiškinti ir dviejų 
teatrų, VVood ir Blackstone, ti
kietų pardavinėtojus. Pincus 
ir Arvey užėjo į tuos du teat
rus, bet tikiet ų prie i ąsos ne
galėjo gauti, nes esą viskas iš
parduota. Tačiaus kada jie 
nuėjo F. Couthout & Co. tikie
tų agenturon Shermano hotely, 
tai jie pirko tikietų į tuos du 
teatrus, tik už daug aukštes
nę kainą. Pati agentūra tikie
tų neturėjo, bet telefonavo 
abiems teatrams, kad tuos ti- 
kietus rezervuotų ir jie nuėję 
teatro kason tikietus atsiėmė, 
nors viek pirmiau tie teatrai 
buvo jiems pasisakę, kad tikie
tų pardavimui nebeturį, nes vi
si tikietai esą parduoti.

(Seka ant 7-to pusi.)

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimą ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.'

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

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

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ — !

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI., 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur .apmainyti kuponus į dovanas.

Vardas

Adresas
havom

Miestas Stato

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CAT NO,H43
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I CHARLES K. KINDER
j

Watchmaker &
Jeweler

2422 West 47 Str.
Tel. Lafayette 9760

Geriausia vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanęrr.s dėl 
savo mylimų draugų. ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriaus; patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis. lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 3Rth Chiearo, UL

Prašalinkit Skilvio ir 
Kepeny Trubelius

Sustabdykit Užkietėjimą, Nevirškini
mą, Gasus, Raugėjimą, Skausmus po 

valgio, Galvos Skaudėjimo

Valgykit kuomet norit ir ką 
tik norit be jokio nema

lonumo
Jei jūsų skilvis lengvai genda, jei 

jus kenčiate nuo Nevirškinimo, Už
kietėjimo, Galvos Skaudėjimo, Šir
dies deginimo, Svaigulio, Žegčioji- 
mo; jei turite gasų jūsų skilvyje ar
ba žarnose, apsivėlusį liežuvį, nema
lonų kvapą arba prastą, skonį jūsų 
burnoje; jei esat nervingas ir viskas 
jumis erzina; jei esate silpnas, jei 
jūsų veidas pageltęs; jei turite skau
smus nugaroje arba šonuose; jei tu
rit vieną tų simptomų, yra ženklas, 
— kad jūsų kepenys neveikia gerai.

Tūkstančiai gavo greitą, malonią 
pagelbą nuo šių visų ligų vartodami 
BIOXOL, didžiausia skilvio ir kepe
nų gyduolė kokia buvo kada išrasta.

Kepenų ligos yra labai pavojingos 
ir gali pagaminti didelį kraujo spau
dimą, skaudulius skilvy, Pilės, Fistu
la ir daug kitų ligų.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas

Nežiūrint kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jus 
gal būt nevartojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardą 
ir adresą ŠIANDIEN, selcamu phštu, 
ir leiskit dafodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugičs, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BI0X0L yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiusime bile 
.vienam kuris dar nėra ju bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šį nepaprastą pasiūlymą, nes mes’ 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums ju^ų trubelyje. Kaip iš- 
bandysit patys, jus maloniai reko- 
menduosit savo draugams ir gimi
nėms. Žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kit£ 

1 mes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube
lius kol dar nevėlu. Užsisakykit 
BIOXOL šiandien, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveiksite.

Adresas:
Osborne Tollick Comnany, 

2107 Careon SU, B. 14, 
Pittsburgh, Pa,

■ —------—}-----------------

Siųskit Naujienas
1 Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Chicagos žinios Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Du plėšikai ir poli- 
cistas pašauti

Jaunoji Birutė
Lietuvių kalbos pamokos

šeštadieny susirėmimuose 
policija žuvo du plėšikai ir vie
nas policistas, be to du 
kai liko sužeisti.

Evanstone policistas 
pamatęs slankiojant apie
raną du nužiurėtinus asmenis, 
pradėjo juos sekti. Kiek paė
jus jie urnai atsigryžo ir įrė
mė j policistą revolverį. Trys

SU

pleši-

Guess 
ręsto-

Jaunoji 
lietuvių 
sezone.

ne palinkimo, nė reikiamo pa
tyrimo, todėl dabar ir priseina 
rengti protesto mitingus ir pro
testuoti prieš tokių politikierių 
norus. Toliau kalbėtojas nuro
dinėjo, kad neturėtų būti per
šami Lietuvai jokie izmai, nes 
jie esą svetimi; reikia tik duo
ti Lietuvos piliečiams laisvę, o 
jie jau patys pajiegs tarp sa
vęs tvarkytis.

Antras kalba komunistas V. 
Andriulis. Jo kalba daugiau
sia susidėjo iš skaitymo iškar
pų iš Lietuvių, anglų ir lenkų 
laikraščių. Nurodinėjo, kad

Pereitam šeštadieny 
Birutė ” turėjo pirmą 
kalbos pamoką šiame 
Kad gimtinės kalbos dėstymas
musų vaikams yra reikalinga 
apie tai negali būti abejonės. 
Tik klausimas, kaip pasekmin- 
giau tai įvykinti.

Pirmas Jaunosios Birutės
bandymus šiam rudeny pasise- Lietuvos, kaliniai esą kaiikma 
kė gerai. Arftrasai, tikimės, bus

sykius jie bandė šauti, bet jų'dar geresnis. Ir taip žingsnis 
po žingsnio rimtai ir nuosek
liai eidami” ta linija, sunaikin
sime tą sieną, kuri skiria dabar 
lietuvių vaiklis nuo jų tėvų.

Lietuvių, kalbos pamokas 
sto p. K. Baronas, kurio 
dukraitės lanko Jaunosios 
rutės susirinkimus.

Pamokos bus šeštadieniais,
2 vai. po pietų, Mark VVhite
Square parko svetainėje.' Tė- 

kviečiami leisti savo 
tas pamokas. — V.

revolVeris neišsišovė. Policis- 
tas gi išsitraukęs savo revolve
rį, vieną puolikų nušovė ant 
vietos, o kitą sužeidė. Nušau
tasis yra Henry Melton, 24 m., 
923 Addison St., o pašautasis 
Andrew Vargo, 736 Cornelia 
St. Pastarasis prisipažino, 
kad Melton buvo vadovas šai- 
kos, kuri darė plėšimus Svan- 
stone ir kituose meisteliuose. 
Ir dabar jie esą rengėsi apiplė
šti sankrovą.

Kitas susirėmimas įvyko prie 
35 ir Federal gatvių, kur du 
negrai plėšikai bandė apiplėš
ti du negrus detektivus. Su
sirėmimo detektivas Thompson, 
121 Bowen Ave„ liko nušau
tas. Taipjau žuvo vienas ne
pažintas negras plėšikas, o ki
tas plėšikas Claud Huddleston, 
liko sužeistas.

«

vVan Meter

metodai

914Wasikauski

Vąrkala v 
Verzentas

KiMBALi puana;
Del tobulumo .savo, balso yra 
pamylėti 7 ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Khh- 
)all grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdčti
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANŲ KRAUTUVES

ara- 
fuoti 

Pakartojo ir savo

vai yra 
vaikus j

Bridgeport

dė- 
dvi

Šv. Petronėlės D-jos Vakarėlis

SARPAL1US RENGIASI RIS
TIS SU PASAULIO ČEM
PIONAIS.

Dabartiniu laiku pasaulio 
čempionu yra Joc Stecher. 
Prieš porą nu tų Paul Martin- 
son ritosi Chicagoj >u Stecher 
daugiau, negu pusantros va
landos, ir Stecher negalėjo jo 
paguldyti.

“Jeigu man pasisektų Mar- 
lin.'oną paguldyti”, sako Sar- 
paIiUfc/4‘tai as turėčiau pilniau
sios teisės šokti į akį Stecheriui 
arba kitiems goriausiems pa
saulio ristikams.”

Taigi lapkričio 21 d. (u tar
ai nkc) Sarpalius turės progos 
parodyti ar 
toks geras 
jį kalbama, 
sįs su Paul

Be to, risis dar ir J. Šimkus, 
kuris susikibs su Brugleo.

Jau visiems žinoma, kad šv. 
Petronėlės Draugija pasižymi 
savo vakarų įvairumu ir svetin 
gurnu. Ką to draugija nereng
tu, viskas išeina linksmai * ir 
gražiai.

Todėl Chicagos lietuviams bu
tų įdomu sužinoti, kad minėto
ji organizacija ruošia ateinan
tį šeštadienį Liet. Auditorijoj, 
pasilinksminimo vakarei} arba 
teisingiau pasakius kepurinį ba
lių. Panašus baliai pas mus re
tai tepasitaiko ir todėl tikima
si, kad svečių netruks. —Rep.

jis iš tikrųjų yra 
ristikas, kaip apie 
Tą vakarą jis ri- 

Martinson.

MILŽINŲ RISTYNĖS

Birutės Kalno Draugystė lai
kė savo mėnesinį susirinkimą 
lapkričio 14 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Susirinkimas 
buvo šaukiamas * atvirutėmis, 
tad narių susirinko gana skait
lingai. Iš raportų pasirodė, kad 
tik vienas ligonis randasi. Pri
ėjus prie sumanymo pagerbti 
tuos narius, kurie neėmė pa
šalpos per 10 metų iš draugys
tės, nutarta surengti , jiems 
linksmą vakarienę gruodžio 6 
d.. Lietuvių Auditorijoj ir duo
ti jiems dovanų auksinį žiedą 
su draugystės vardu. Tokių na
rių randasi ganą daug.. ši 
draugija yra laisva ir gali pri
gulėti kiekvienas lietuvis. Ji 
yra prisidėjusi prie daugelio 
tautinių reikalų.—J. Balchunas

Wl.
To- 

but, 
nuo

Cicero

Pėtnyčioj, lapkričio 20 dieną, 
bus tikrai milžinų ristynės. Vi
sų pirma reikia paminėti 
Zbyszko, kuris susikibs su 
ny Ačas. Zanavičiui, tur 
pradeda širdis smarkiau
baimės plakti, kai jis pamisli- 
na, jog jam teks grumtis su 
farmeriu Mafshalu, kuris, sa
koma, kai suspaudžia su kojo
mis, tai net žadą užima.

Prie viso to tvirčiausias ita
las Louis Šciotto laužys gele
žius, kaip barankas, o po paro
dymo tų štukų jis dar ir risis.

Protesto mitingas.

Protestas, protestas,... jau ir 
po protesto. Jis įvyko pereito, 
penktadienio vakare, žinoma, 
Liet. Liuosybės svetainėj. Kal
bėtojai buvo trys.

Pirmas kalba Dr. 
Jis trumpai jierbėga 
istoriją, kaip seniau
valdėsi, kas užsiėmė politika ir 
kas politikon visai neturėtų kiš
tis. Betgi, sakė kalbėtojas, 
šiandie Lietuvoje daroma visai 
priešingai — politika ten užsi
ima kunigija, kuri neturi tam

mi, taipjau kad Lietuvos val
dininkai pirmiau norėję 
liaus, o dabar norį par 
lenkams.
amžiną ir melagangą pasaką, 
kad valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai remia Jderika- 
lus. Turbut Andriulis norėtų, 
kad ir jie elgtųsi kaip komu
nistai — nedalyvautų rinki
muose ir Seime ir paliktų šalį 
vieniems komunistams valdyti. 
Bet ir komunistai tokios takti
kos jau atsižadėjo ir dabar de
da didžiausių pastangų, kad' 
kaip nors Seiman patekti: pe
reituose rinkimuose jie buvo 
išstatę ilgiausius kandidatų są
rašus, o ir dabar jie ir šį pro
testo mitingą rengė daugiausia 
tam, kad jų kandidatai tapo 
areštuoti ir atiduoti teisman. 
Baigdamas jis pasiūlė ir “re
ceptą” Lietuvai.” Girdi,” nors 
pirmas kalbėtojas ir nurodęs, 
kad Lietuvai bolševizmas yra 
nereikalingas ir nepageidauja
mas, “bet aš sakau, kad Lietu
va butų laiminga, jei įvyktų 
ten bolševizmas.” Patarlė tei
singai sako, kad “vilkas nestaii- 
gęs neiškęs.” Tas pat ir su 
Andriuliu: nekeikęs kitų ir ne
pagarbinęs bolševizmo Andriu
lis neapseis.

Trečias kalbėjo Dr. A. J. 
Karalius. Kadangi jau buvo 
vėlus laikas, tad Dr. Karalius 
pasakė tik trumpą prakalbą, 
bet ir toj trumpoj kalboj pa
sakė daug karčius ~ tiesos , ii 
sveikų mirt$Wtv '"Pasak * kalbėto-” 
jo, šis vakaras parodęs, kad 
Lietuvoje esą bloga ir kad ten 
yra tiek žiaurumo, kiek ‘niekur 
kitur to nėra: akys badomos, 
pilvai pjaustomi, kalinius elek
tra kankina. Bet žmonių su- 
gryšta iš Lietuvos, visi' sugryš- 
ta pilnai sveiki, nė akys jų ne
išbadytos, nė pilvai jų nesusiū
ti, nė kitokių baisenybių su 
jais neatsitiko. Ir visos tos 
pasakos apie baisenybes Lie
tuvoje yra labai perdėtoj, o 
žiaurumų ir baisenybių kitose 
šalyse yra daug daugiau, negu 
Lietuvoje. Lietuvai nieko ne
reikia daugiau, kaip duoti lais
vę jos piliečiams, o jie jau įs
tengs savo šalį tinkamai su
tvarkyti. • Jis nerandąs ką Lie
tuvai ‘siūlyti, gal tinkamiausi 
bus poeto Maironio žodžiai: 
“Paimti mokslą, knygą, rankon 
lyrą ir eiti Lietuvos taku.” O

Syta, bet kartu priduria: “Bet 
j V s ją priimsite, — juk ant 
gatvės nemesite.”

Gdila, kad pala Dr. Karalius 
nepatiekė tinkamos rezoliuci
jos. Bet yra klausimas, ar 
bolševikuojantys butų ją pri
ėmę. Ne. Jiems ir taip Dr. 
Karaliaus prakalba labai nepa
tiko ir jie rengėsi jau triukš
mą kelti, kaip kad jie yra pri
pratę daryti. Rezoliucija tapo 
priimta ta pat, kurią buvo pa
gaminęs Zaldokas. Paskutinia
me draugijų delegatų susirinki
me ta 'rezoliucija buvo atmesta 
ir palikta komisijai pertaisyti 
ar pagaminti naują, bet komi
sija nieko nedarė. Kita rezo
liucija buvo priduota delegato 
Deveikio, aiški ir trumpa, bei 
ji bolševikams nepatiko, nes 
mažai buvo pasakyta apie “po
litinių” kalinių kankinimą ir 
kitus galus.

Buvo renkambs aukos peden- 
gimiii mitingo rengimo lėšų, 
kurių pasidarė apie $20. Va
karo vedėjas prašė nesigailėti 
dolerių, nes kas liks nuo ren
gimo lėšų, tai busią pasiųsta 
“politiniams” kaliniams, bet 
publika, matyt, tiek atjautė tą 
svarbų komunistų reikalą, kad 
sudėjo vos $17, taip kad neuž
teks ir lėšų padengimui.

Dabar pamatysime kaip at
sineš į visą tai tos draugijos, 
kurios buvo prisidėjusios prie, 
šio mitingo surengimo. Jos 
tapo apviltos. Bet jos kartu 
gavo ir pamoką, kad su komu
nistais dėtis ir turėti kokius 
nors reikalus neužsimoka. Jos 
tad nors ateity žinos su 
dėtis ir ką veikti.

—Tas Pats.

Lietuvių bylos teismuose
(Tąsa)

168
217

Judge Sullivan 
7 40§885 

299056 
398859 
405503

Slakis v 
Toomey

Sadunas

Garsinkitės Naujienose
Siuskit pinigus per 
- NAUJIENAS

Marsden 
v Bronza
Rainės

265 407(110' Į&valanskis v
StayeF ‘ ‘'

266 407011 Kavalanskis v

292 408137 Natosve v 
Vardinganskas

396 414037
Phillips 

853 424306 
730 395024 
750 402799

Kiras

Gįriskas v

DeBeats v Kadžius 
Kairys v Veginos
Stolarki et ai v

Zimontas.
Lietuvos 
lietuviai

tas daro didžiausią klaidą, nes 
Kaune yra daug daugiau lais
vės, negu Maskvoje. Ten ne- 
bolševikiško laikraščio nėra nė 
vieno ir būti negali, o Kaune y- 
ra net keli opozicijos laikrašr 
čiai, kurie kartais• gana gerai 
kritikuoja klerikalus. Toliaus 
kalbėtojas pareiškia, kad jis 
nesutinka su paruoštąja rezo
liucija, nes ji yra paikiai para-

Judge Wells 
60337740 Blaha v Schworles 

229 405969 Chiaras v Kasparas 
286 407791 Ptaskievvicz v

Jakubauskas
357 412078

Ramoška 
443 416319 
637 424084

Arndt 
645 424166

Kovalowskas
742 398534 Saltes v Kripalis

Szlikas

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pūslės, ilapumo, privatinės, sis < 
tos, užeendintos ir užkrečiamos ligos vii>. 
išgydomos.

Vartojami Haugiausi ir geriausiai
• žinomi

Judge Williams ■
70 361090 Galdikas v Lamb
87 375483 Bagocius v
Kopules et ai

119 386131 Jamontas v 
Jurgelionis et ai

418 415339 Lautsis v
Ponicki et ai

447 416578 Peoples ex rel 
kutenąs v City et ai

552 421541 Tautkus v
C Rys Co et ai

622 423824 Chelikas v

pagerintas

606

Ka-

1922-32 So.Halsted St. I
4177-83 Archer Avė, j

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu’ 
nueina į vyriausįjj paštą (Clart 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo. '(

505 
507 
508 
509 
528 
535 
536 
542 
543 
546 
547 
548 
555 
558 
566 
572 
573 
576 
579 
580

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuri) 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų 'karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
teko trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Ir tikras Europinis L«- 
escide gydymas s [as- 
zkiama. Vienatinė ly
dymas nuo sifilio dus* 
damai už 
žemą kainų

tiktai trumpam laikui

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
{steigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nu» 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnoms vyrams, 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, 
Ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. _
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau iigydė tūkstančius žmonių, tai ■:* 
ultikrinimati gergnutienų, knd jie g«u« y a- 
rą gydymą. Vienntinia Hcriauniui jrengtt.i 
ofisą* Juntftinčau Valstijose. Dešimtis gy- 
dymui kambarių. Kraujo iėbandymas ir la
boratorijos cg/.aminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
tai aa. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

kampan Monroc St. Chicago 
Vyrų priėjimo kambarys 506. Moterų jr4- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augstas, Crilly Namas 
/ , 25 METAI TAME NAME 
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. P*, 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo lt 
ryto iki 8 vakare.

iigydžiua

yra var- 
iitRavim'i 

Jo gaivinanti 
nerti |

Roku gydymu

W

Burnicka Stella 
Brosius Ern§t 
Butkevicaitei Miss 
Chepanis R 
Kalvaitene Onai 
Kučinskas J 
Lawcewicz Juzef 
Majauskui Antanui
Milauskui Kazimierui 
Micholowsky Karolina 
Miller A 
Mohejunos Janos 
Pilkauskas Sam 
Printe Roza 
Shaikus Robert 
Sungaila Fr 
Tauzila Kazimeras 
Tomaskiewicz Ana 
Urnezienei Anelei 
Vaitkericini Aleksandra

581 Vinkas Zuzana
582 Vaskuni Kazimeri

Mrs. MICKNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Ualsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Ųž 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.

patar 
visoklo-

prieš
laike

ir po

• > - . •, • ,
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1645 West 47th Street
Netoli AcklanH Av«.

Garsinkitės Naujienos^ nuolatinį draugą
--------- - ---—I Skaityk Naujienas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

I yra naudingos.

SVARBI NAUJIENA
Visi, kurie norite parsikviesti giminai

čius arba pažįstamus iš Lietuvos, atsilanky
kite ypatiškai į musų ofisų, gausite sųžinin- 
gų patarimų : kokiu budu galima pergabenti.

donas, pasiųskite per musų ofisų. Užtikrina
me teisingų ir greitų išmokėjimų.

Doviernastis ir kitus valdiškus doku-
t *

mentus prirengiame su Konsulo užtvirtini-
Jeigu norite, kad pinigai pareitų Kalė- mais.

Ji JOHN J. ZOLP
4601 So. Marshfield Avė Chicago, III

Hitt and Runn The Undertaker AnsweredL According to Size and So Did Btil.1! BY HITT
----- -___  >

t
įį

•t
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7 eatras- 
Muzil^a

J. Butėnas dainuoja 
Italijos operoje

Butėnas 
operoj. 

Sicilijos 
Pirmas jo pasirodymas

1 laidininkas Jonas 
jau dainuoja Italijos 
Dainuoja jis Palermo, 
operoj.

dibiutas turėjo būti spalio 28 
d., operoj ^Faust,” kurioj jis 
turėjo dainuoti Valentino role.

se. Toj trupėj, kurioj jis daly
vauja, dainuoja ir jau pasižy
mėjęs rusų dainininkas G. Mel
nik iš garsiosios l^tScala operos 
Milane. Apie tai praneša 
pats daininipkas ilgame laiške 
Naujienoms. Laiške rašytame 
spalio 25 d., — dar prieš savo 
debiutą, — dainininkas rašo:

“Nuoširdžiai atsiprašau, kad 
ligšiol neparašiau ppie save — 
nors ir nebuvo nieko tokio žin-

3

geidaus mano gvvenime. Kas nė ir Petraičiutė-Millerienė. 
nežino studentų gyvenimo? Pa- Matydami prieš save tokį vai- 
mokų daugybė, nemalonumų dylų sąstatą, kiekvienas įsiti- 
dar daugiau. Per aštuoniust mė-'kilis, kad tai bus kas tai ne

paprasto,* nes jeigu kartais ar
tistams trūksta saloninių ma
li įerių, atatinkamos aristokratų 
rolėms išvaizdos, tai čia tos 
spragos nėra, nes veikalo turi
nys paimta^ iš kaimiečių gyve
nimo; čia tiktai reikalaujama 
sielos pergyvenimų, kurių pas 
teatro artistus apsčiai yra.

Nemiečio rolę, vietoj susir
gusio K. Vizbaro, vaidins M. 
Kasparaitis, kurs teatro kūry
boj milžiniškai progresuoja.

Lapkr.- 29 d. eis dar niekur 
nestatytas Amerikos 
scenoj Bergerio 3-jų 
“Tvanas”, kuris savo 
gilumu ir linksmumu 
sužavės chicagiečius.

Kaip jau buvo 
nuolatiniai tikietai
zonui jau parsiduoda ir norin
tieji jų gali įsigyti teatro di
rekcijoje: 3358 So. Halsted
St. 3rd floor, tel. Yards 5173.

nesiūs rengiau savo repertua
rą, ir jau pasirašiau kontraktą 
dėl šešių operų - 

(“Faust”, “Aida”, 
ta”, “Lucia”,
biutuoshi “Fauste

artistu.
dainuoja iš

Grigo) io
Palermo j,

lietuviu 
veiksmu c

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIR EN DA VOJ A kamba

rys vienai arba dviem ypatoms, 
kambarys garu apšildomas, arti 
eleveitorių ir karų linijos. Mrs. 
M. Dementis, 6320 Drexel.Ave., 
Phone Fairfax 5167.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESS1NG & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distar.ee handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St. -
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEMF
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina dirbti prie namų. Turi 
2 vaikus daboti. Gera mokes
tis ; valgis, ir guolis. Atsišau
kite greitai.

1840 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ ’

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.00 
tas svarų. Galima pasižiūrėti

So. Honore St.
ir

West 37th St.
patyrę Šitam biznyje.

Bulves 
šinr-

Didelis Bargenas
kamb. namelis, netoli Ratvekarių
mokyklos, lotas 50x125, kaina

4456

544
gei*ai

kas metai po daug karlodų par
duodam, $4.00 už 100 svarų su pri
statymu.

Tel. Lafayette 4427

Mes
Mes

VYRŲ
TURIU parduoti tuojau nesvaigi- 

nam*ų gėrimų parlorą, randasi dide
liame industrlnjame mieste, netoli 
Rethlehem Steel Company, Lack*

“Pagliacci”, 
La Travia- 

Ptiritani“. De- 
i Valentino 
Politeama

teatre, Palermo, Sicilijoj. Kad 
ir per didelius vargus^ bet vis 
dakaaiau ligi scenos; turiu lai
mę pradėti dainuoti puikiuose 
antraeiliuose Italijos teatruose 
ir tarp žymių Italijos 
Musų kompanijoj 
La Scalos operos 
Melnik. Po debiuto
važiuoju į kitus Sicilijos mies
tus su ta pačia kompanija.

“Sunkus darbas mokintis, 
bet dar sunkiau išmokus gaut 
dainuoti. Čia, Italijoj, didžiau
sia konkurencija varoma prieš 
ateivius; jų tūkstančiai prava
žiuoja iš viso pasaulio, su ge
riausiais balsais. Netik kad tu
ri ristis su italais artistais, bet 
ir su kitų tautų 
juk čia “impreso”
ti iš tūkstančio kelis. Savi 
tislai apmokami lųbai 
tad ką jau kalbėti 
vius, — turi 
skatikus, kol 
Esu pilnai 
ką gaunu, ir
sunkus akmuo nuo mano kru
tinės po debiuto dienos. Tada 
tikrai žinosiu kokias pasekmes 
duos mano dvejų metų 
Čia Italijoj, kad tapti 
operos artistu, reikia 
“chiniečio kantrybę”,
nieko ateivis čia nenuveiks,

Prie progos tariu širdingiau- 
sį padėkos žodį Naujienų re
dakcijai ųž suteiktą man pu 
rama kuomet aš koncertavau 
Chicagoje ir apielinkėse. Taipgi 
dėkuoju Amerikos lietuvių vi
suomenei, lankiusiai mano kon
certus.

“Su gilia pagarba. 
Jonas Butėnas.”

beabojo

paskelbta, 
visam se-

Tel. Yards 7282
BRIDGEpORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm maltrvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez:

REIKIA patyrusių trekų va- 
žinėtojų ir patyrusių .prie žirk- 
,, . v v i i • i 1 _ I»Wlliriivin oim v uinp.uiy,hų ir sesių darbininkų. Dalbas awwana, N. Y. Visokių tautų apgy- 
įeležies atkarpų jarde.

COHN IRON & STEEL CO
* 2034 Southport. Avė.

artistais — 
gali pasirink- 

ar- 
mažai,

apie atei- 
už kelis 

praktikos.
LIUDVIKA AMBLOŽAITIEN’E
Apleido šitą pasaulį sulaukusi 
83 m. amžiaus, Spalio 9 dieną, 
1925. Tapo palaidota Lietuvoje, 
Gaurės parapijos kapinėse, Tau
ragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
du sunu Joną ir Kazimierą ir 
tris dukteris Marijoną, Marci- 
joną ir Petronėlę. Visus Ame
rikoj.

Gedulingos pan.*aldos atsibus 
už vilionės sielą Lapkričio 20 
d., 8 vai. ryte. Nekalto Prasi
dėjimo Bažnyčioje, 44-tos gat
vės ir Fairfiekl Avė.

U/.kviečiame gimines, pažy
stamus ir kaimynus išklausyti 
Šv. Mišių minėtą dieną ir pa
simelsime už velionės sielą.

Liekame nuliudusios 
dukterys,
Marijona
Marcijona 
Petronėlė

Pranešimai

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 85% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Lerinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West l)ivislon St., 

netoli Marshfield

REIKIA gero nuolatinio žmo
gaus dėl ardymo automobilių, 
patyrimas nereikalingas. Atsi
šaukite pasirengę darban.
KAPLAN AUTO PARTS CO.

2110 So. State St.

Ventoj kolonijoj, yra daug darbo ir 
daromas didelis biznis, čia yra pro
ga kam nors padaryti didelę ateitį. 
Pardavimo priežastis, savininkas pa
sitraukia iš biznio. Del informacijų 
rašykite pas t

G. TADICH
40 Main St.

Buffalo, New Yoik

4 
ir , 
$2500, su mažu įmokėjimu ir likusius 
kaip rendą.

5 kamb. namelis, Vi akerio žemės, 
galima laikyti'vištų ir kitų gyvulių, 
2 karų garadžius, kaina $3950, pri
ims lotą ir mažą jmokėjimą pinigais.

7 kamb. hamas, Cicero, netoli baž
nyčios ir mokyklos, lotas 50x125, 
kaina dėl greito pardavimo $6500, su 
mažu jmokėjimu.

Mes turime Business lotų/ant Ar
cher Avė. nuo $850 su mažu jmokė
jimu.

Rezidencijos lotai parduodami nuo 
$175 ir augščiau, vanduo, elektriką 
ir šalytakiai.

Matykite:—J. E. Vlastnick, Mgr.

J. N. Zewert & Co.
5882 Archer Avenue
Telefonas Prospect 8305

ANT MAINO

Navardatiskienė
Stulginskienė 
Rudienė

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 51 metų amžiaus, lapkri
čio 15 dieną, 1925, 9:45 valan
dą vakare. Paėjo iš Kauno rėd., 
Kretingos apskr., Linkimų kai
mo. Amerikoje 'išgyveno 21 
metus. z

Palijo dideliame nuliudinr.e 
brolius Jurgį, Petrą, Valerijoną 
ir Joną ir seserį Barborą. Kū
nas pašarvotas runddsi 170 K. 
116th St., Kensington, Iii.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 18, 8 valandą ryto iš na- 

Šventų Parapijos 
o iš ten 

Kazimiero

mų j Visų 
Bažnyčią, Roseląnd, 
bus nulydėtas j šv. 
kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios 
vartos liekame,

Broliai ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauja 

borius Eudeikis, Tel. Yds.

siel-

gra-
1741.

JONAS BERNOTAS’
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
46 metų amžiaus, pirmadieny j, 
lapkričio mėn., 16 dieną, 2:30 
valandą dieną. Paėjo iŠ Gorai
nių sodžiaus, Žvingių parapi
jos, Šilalės valsčiaus. Ameriko
je išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę Bernotienę ir 
tris dukteris: Oną, Petronėlę ir 
Elenorą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 663 W. 14th PI., Chicago, 
III. Laidotuvės įvyks Penktądie- 
nyj, lapkričio 20 d., 9 valandą 
ryte iš namų 663 W. 14th PI. 
j Dievo Apveizdos Bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutini 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekami',

Moteris ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

dirbti
gauni
patenkintas tuom
tikiu, kad nusiris

darbas.
Italijos

turėti

Draugams ir 
prieteliams

8:15 vai. 
vakaro Cicero Conservatory of 
Music and Dramatic Art kon
servatorijos svet., 5740 \V. 22. 
Place, įvyks smuiko ir piano 
koncertas kuriame musu duktė 
Aldona aplaikys diplomą, šir
dingai užprašome į tą koncertą 
musų gerus draugus ir priete- 
lius, kurie šiokiu ar tokiu bu- 
du toiims gelbėt; be jūsų pa- 
galbos prie geriausių norų, di- 

pastangų, vien save 
to nebūtumėm galėję 
Mums labai bus ma- 
tie, kurie galėsite.

džiausių
spėkomis 
atsiekti.
lonu, kad
atvyksit ir sykiu su mumis pa
sidžiaugsite to vakaro progra
mų ir musų dukters baigimu 
kelių metų muzikos mokslo.

—Juozas ir Jieva Grušai.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

jau Chicągos lietuvių 
beturėjo 
pasijuokt i, 

liuli House 
vaidinant

;ro artistus melodra- 
Užbuitus turtus”, bet da-

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
Parsiduoda vilnonius gijos ivai- 

rioms nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautes vaikams, kaina nuo 65c. 
iki 81.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 

_________ 45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
.1 35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Jaunosios Birutės vaikų susirinki-1 Krank Selenionavičius 
mas ir pamokos jVyks Ketverge, lap- , 504 \y. 33rd St. Prie Normai Avė. 
kričio 19 d., 7 vai. Vak., Mark White 
Sųuare svet.

Prašoma susirinkti kuoskaitlin- 
giausiai ir atsivesti naujų narių. Rei
kės pradėt rungties prie Kalėdų va
karėlio.

ATYDA Mildos Teatro ir Chicago i 
Lithuahian Auditorium Dalinirtkams. I 
Permainykite savo antrašus dėl me
tinio susirinkimo.

J. P. Ewald, Sekr.
840 W. 33rd St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
žirklių, darbas geležies atkarpų 
jarde. Alga $33 į savaitę. Nuo
lat darbas. 1RO<)UOIS STEEL 
& IRON CO., 4620 W. Roosevelt 
Rd. Tel. Austin 4500.

PARDAVIMUI erganų, taba
ko/ groserio ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras1.

Kreipkitės:
- 1621 S. Union Avė.

2 flatų po 6 kambarius, mūrinis 
namas, 1 metų senumo; pirmas aug- 
štas karštu vandeniu šildomas, mai
nysiu ant mažesnio namo, kad ir 
medinio, po 4 kambarius arba po 5. 
Kas turite tokį namą, Brighton 
Park apielinkėj, tai malonėkite at
sišaukti. Telefonuokit apie 8 iki 10 
vai.

— Organizatorius.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, yra 1 kambarys gyvenimui ir 
garažas. Pigi renda ir prieinama kai
na. Biznis išdirbtas per daug metų, 
priežastį patirsite ant vietos.

J. BABRAVIČIA 
19236 So. Michigan Avė.

Pullman 4456

vakare Lafayette 2856.
Reikalaukite

M R. JOE PATUMIS

MORTGECIAI-PASKOLOS

1924 — Chevrolet, 5 pasažierių, sė
dim, pilnai prirengtas, 2 bumperiai, 
ekstra tajeras, dėl sustojimo Šviesa 
step platės apšildytojas, elektrinis 
lango nuvalytojas ir t. t.

Matvkit
M R.

Šiuomi pranešam Teatrališko Kliu- 
bn Lietuva nariams, kad repeticijos 
“Betliejaus Stonelės” bus laikomos 
Ketvirtadienį, Lapkričio 19, 1925, 
8-tą vai. vakare, Davis Sųuare Parko 
svetainėje, ant 45-tos ir Paulina St. 
Visi nariai ir narės privalo susirink
ti. J. J. Paiekas, Prez.

LDLI). 19 kp. susi rink imas įvyks 
ketvirtadienio vakare, • lapkr. 19 d., 
Naujienų name. Visi nariai prašomi 
nusirinkti.

— Sekretorius

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI I
JIEŠKAlJ , savo pusbrolio Petro 

Malcevičia, paeina Bagdonų kaimo, 
Kaltinėnų valsčiaus, Tauragės apskr. [ 
Gyveno pirmiau Hartford, Ark. MeL* 
Ižiu atsišaukti, jei kas žinote pra- I 
neškite

ALĖKS MELKUS
817 W. 34th PI., C^ioago, III.

MUSŲ KALENDORIAI
Šiuomi pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus įgalite užsi
sakyti įvairių sieninių \alendoriu. 
Hangers, AVall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai

' i gražių naujų lietuviškų kalendorių.
1 Musų kalendorių kainos gana pri- 

* einamos — nud ^12 iki $25 už 100.
Pas mus randami didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefoituokite mums — 
irisiųsime agentą su sampeliais ar
ia dėl platesnio inisirinkimo pri
aukite patys ypatiškai šiuo adresu:

AUSROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevnrd 9663

MR.
2220 So.

MONTVID 
arba 
GAMMON 
Michigan Avė.

Calumet 6900

/ 1925 — Naujas Essex Coach, pil
nai prirengtas, 2 bumporiai, ekstra 
tajeras ir uždangalas, dėl sustojimo 
šviesa, step platės, motor myteris, 
wing lock bar, automatiškas lango 
nuvalytojas ir t. t. parduosime su 
naujo karo garantija, dykai patarna
vimas, tikras bargenas.

Matvkit
M R.

M R.
2220 So.

MONTVID 
arba 
GAMMON 
Michigan Avė.

RAKANDAI

APSIVEDIMAl
PAJIEŠKAU MERGINOS APSI- 

VEDIMUI nuo 20 iki 2,5 metų se
numo. Meldžiu su laišku prisiųsti 
paveikslą. Aš vaikinas 30 metų; tu
riu savo prapertę ir moku gerą ir 
pastovų darbą.

Laišku NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted Street. Box 625.

PAIEŠKAU apsivedimui mer
ginos arba našlės nuo 25 iki, 
35 metų senumo. Aš esu 351 
metų, turiu gerą darbą. Malo-! 
nėk i t atsišaukti. T. P.
1900 S. Priston Avė., Chicago

PARSfIDUODA bučernė ir 
grosernė. Cash business. Ge
roje apielinkėj. Daro gerą biz
ni, parduosiu arba mainysiu.

3932 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI bučeriški fik- 
čeriai: tee box, kaladė, skėla ir 
kendžių sho\v case. Parduosiu 
pigiai, nes man nėra reikalingi.

Kreipkitės:
3990 Archer Avė.

PARDAVBMUI bučernės fik- 
čeriai, be stako, naujas ice 
bo 8x<> it’ kiti visi reikalin
gi dalykai. Parduosiu už ;$450. 

1125 W. 31 St.
Klauskit Charles Dankevich

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

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738 —

PARSIDUODA antras morgičius 
$2,090, apmokamas kožną mėnesį po 
$60, o už 18 mėnesių gaus likusius 
pinigus. Gera proga pirkti po $90 
už $100, nes tikrai yra geras ant 
gero namo.

1125 W. 3Lst St.
Klauskite CHARLES DANKEVICH

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

KRAUTUVI^-FIKČERIAI 
Groserhių, Bu- 
Černių, Delikate- 
aen» Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 So. State St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau- 
1 kitę telefonu West 4308. O kuomet 
' norite dirbti, atsišaukite 20 So 
i Western Avė. Mums tuojau reikia 
ianitol'kų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasiinatykit 
su mumis šiandien.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis
2 miegamo kambario setai, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, 3 šmo
tų mohair parlor setas, karpetai, 
lempos ir kitokių smulkmenų. Vi
sus ant syk ar po vieną. Atsišaukit: 

1611 W. 55th St.

pianas,

PARSIDUOA 3 kambarių ra
kandai, geram stovyje, bet senos 
mados. Parduosiu pigiai. Atski
rai po šmotą arba visus sykiu. 
Turiu anglių ir malkų pardavi
mui, 1948 String St. Ist fl. rear

PARDAVIMUI

PARSIDUODA bučernė, la
bai geroj vietoj; biznis išdirb
tas p:r dauį metų. Labai ge
ras pirkimas. Pamatykit savi
ninką 8252 S. Emerald Avė. 
Tel. Triangle .6081

PARSIDUODA groseris ir 
saldainių storas, labai pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja iš 
miesto. Renda pigi. Galit ma
tyti visą dieną.

908 W. 35th Place

NAMAI-ŽEME

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

Senai 
publika 
gardžiai 
15 d., 
tydama 
dramos teat 
mų “r-J: 
bar jau tankiai pasitaikys lo
kių progų, kad jai reikės juok
tis ištisas pora valandų, nes 
Vaičkaus dramos teatras nusi
statė patiekti savo repertuarė 
dauginus 
t a tymas 
vaidinus 
atras vėl 
mėn. kitą komediją, 
iš latvių kalbos 
lyvairjant geriausioms 
jėgoms, nes tą veikalą vaidins, 
taip sakant, Chicągos 
Smetona: Abromo žydo.rolė J. 
Briedžio rankose, sunku yra 
įsivaizdinti' iš lietuvių artistų 
geresnį žydą. Karklieriio rolėje, 
pirmą sykį Vaičkaus dramos 
teatre Chicągos publika pama
tys J. Stasiūną; Jokūbo — K. 
širvis; Petro — J. Sankunas, 
Moterų personale: teatro pre- 
mierė P. Tendžiulytė, Gulbinie-

progos taip 
kaip lapkr. 
teatre, ma-

Vaičkaus

komedijų. Tas nusis- 
jau vykddmas. Ir su- 
“U’žburtus turtus“ te
duoda 22 d. lapkr.

vertimą
Vagįs”, da- 

teatro

artistų

> "•#.■'■<*1* HI I

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
ipsivedimui. Aš esu 33 metų am
žiaus. Esu |amatninkas. Uždirbu apie 
'290.00 į mėnesį. Klauskite apie 6 
’.rba 7 vai. vakare.

LOUIS YOCHIS
1554 N. Clark St., Chicago, III. 

Tel. Lincoln 0227

$700 vertės grojiklis pianas, 
dėl svarbios priežasties turiu 
parduoti, už $130 nupirksite 
grojiklį pianą, benčių ir 82 ro- 
lelius. MR. SCHNEIDER, 2332 
W. Madison St., 1 lubos.

AR

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PAJIEŠKAU merginos apsiverti
mui nuo 18 iki 24 meti) amžiaus, mo
janti angliškai. Be skirtumo pakrai
pų. Lietuvė ar latvė. Norinti susipa
žinti . ir mylinti groserj, meldžiu rą
žyti ir paveikslą prisiųsti. B. PULK- 
STIN in Conlp. 282 Evergreen Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ISRENDAVOJIMUI
RĘNDA1 4 kambarių fintas, 

2 lubos, visi įrengimai moder
niški.

Meldžiu kreiptis:
4031 S. Talman Avė.

IŠSTRENDAVOJA 5 kamba
riai, pečiu šildoma, yra gesas 
ir elektra. įlenda nebrangi.

Keripkitės į savininkų.
3644 S. Union Avė.

JIESKO KAMBARIU
PAIEŠKAI kambario prie 

mažos, švarios ir blaivos šei
mynos ir jei galima 
karionė. Geistina, 
pietinėj daly miesto.
1739 S. Halsted St.,

gauti va
kari butų

Box 626

LIAMPŲ SHADE 
DIRBĖJU

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą iš pirežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900; parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, Mš- 
mokčjimais $50 cash ir po $10 į 
menesį.

NAGITIS, A
6512 S. Jlalsted St., Ist floor

Perkant, Parduodant, 
Mainant

REIKALAUJANT PASKOLOS 
BUDAVOJANT NAMUS

Matykit J. Namon firmę
Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 

teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinam pinigus ant antrų mor- 
gičiy. Taipgi perkam antrus, tre
čius morgičius ir kontraktus. Per- 
žiurim ir padarom legalius doku
mentus perkant Ir parduodant. Ap
draudžiant namus ir kitus dalykus 
nuo ugnies. Visuose 1 reikaluose 
kreipkitės pas

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 naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje Jclesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXX7

LIETUVIŲ
Dideliems j

Namų darbininkės turi 
būti patyrusios dėl išdirbi- 
nėjimo augštos rųšies liam* 
pų shade namie.

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

BUčERNe ir grosernė par
siduoda už prieinamą kainą tar
pe visokių tautų apgyventa, 4 
rūmai gyvenimui.

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

J. Namon
REAL ESTATE INVESTMENTS
2418 W. Martpiette Road

f KALBOS 
ir Mažiems

Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7872

1435 So. VVabash Avė

ŠILKINIU SHADE 
DIRBĖJŲ

Reikia patyrusių merginų 
dėl siuvimo liampoms užlai
dų. Gera alga, labai geros 
darbo apystovos.

ART LAMP 
MANUFACTURING CO. 

1435 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI bučernė it 
grosernė. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau
kite: 3901 N. Crowford Avė.

Tel. Keystone' 9556

PARSIDUODA bučernė 
grosernė. Sena ir išdirbta, 
ras biznis.

10507 Edbrooke Avė.
Tel. Pullman 4097 

Roseland, III.

Arti Western Avė.
Te!. Prospect 8678

me-

ir 
ge-

REIKALINGA
Reni Estate ofise dirbti; 
mokėti lietuviškai rašyti, 
tišaukit.

stenograie 
turi 
At-

Z. S. Mickeviče 
2423 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 4345

- . ....... -«

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų murinj na

mą, 5-6 kambarių flatai, 2 skyrium 
pečiai, garažas, už $10,500, cash 
$3,000. f/eikit greit. Geroje vietoje.

H. ELLIS FURNITURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.

... . ----- ----- -
2 FLATŲ medinis namas, 11 

kambarių, pigi kaina, turi 
parduotas tuųjaus.

P. TUSKA, 
539 W. 45 PI.

........................... .. ■ >'...............
GERIAUSIA PROGA

$500 
įmokėjimu gali pirkti naują 
bungalovv su lengvomis iŠly-: 
gomis. Viskas kieto medžio,'

apšildomas. Lotas 30

but

PARDAVIMUI grosernė, saldainių furnasu
ir mokyklos daiktų krautuvė, geroj xl25.‘ Randasi ant Maj>lewood 
vietoj, priešais mokyklos, biznis se
nas, taipgi automobilių “Auburn” 
parduosiu. Viską sykiu ar atskirai, 
ne brangei. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietoj.

3518 So. Wallace St.

Avė., arti Marųuette Parko.
Z. S. MickevičeJ 
2423 W. 63rd SL 
Tel. Prospect 4345

W-t. ■. i..-.- >» A ... A,.'...-A,.! ......

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
čhanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1567 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA; anglų kalbos, li< u- 
vių kalbos, aritmetikos, kniį* 
vedystčs, stenografijos, niaši."lė
le rašymo, prekybos teisių, liti* 
kų rašymo, Suv. Valst. istori* 
jos, abclnos istorijos, geografi
jos, pilietystės, dailrašystės, gra
matikos,' retorikos, literatūros, 
etimalogijos, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

MOKSLO LAIKAS:
9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vai. vakare.
S. Išduodame paliudijimus

Nuo
nuo

P.
ir diplomus.
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