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Pulkinin. Mitchell 
pašalintas

Didelė sovietę valdininkę 
byla Leningrade

Areštuotieji kaltinami dėl mil- 
žiniškos vagystės, siekiančios 
milijonus rublių

Švedų komunistai grįžta 
prie socialdemokratų

124 sovietų valdininkai atiduo 
ti teismui už vagystę

Krašto oro jėgę tardymas 
prasidėjo

Komunistę judėjimas Sve 
dijoj visai susmuko

VVASHINGTONAS, rūgs. 21. 
— Prezidento Coolidge paska
ta specialė komisija šiandie 
pradėjo tardyti Jungtinių Vals 
tijų oro jėgų dalykus, dėl ku
rių nuo senai ėjo ginčų, paaš
trėjusių ypač žlugus milžiniš
kam dirižabliui Shenandoah.

Komunistų partija, atsižadėjus 
Maskvos, nutarė vėl dStiH su 
socialdemok ratais 

».

21.

jė- 
aš-

[Pacific and Atlantic Photo]

New Yorko valstijos senatorius James J. Walker su žmona. 
Jis laimėjo nominacijas į New Yorko miesto majorus, sumušda
mas dabartinį majorą Hylaną. Walker yra demokratas, kurį ia- 
mia New Yoako gubernatorius Al. Smith ir Tammany.
. .. ........— - . ■ v- - — —------ : . ------ ----------------------

Komunistę skyrius atsi
metė nuo VVorkers party

Laukiama atsimetant nuo jos 
suomių, italų, slavų ir žydų 
komunistų skyrių 

_________
! NEW YORKO komunistų 
laikraščio Volkszeitung praneši- 

^mu, nuo komunistines VVorkers 
partijos atsimetė New Haveno. 
Conn., vokiečių komunistų sky- 

. rius, priėmęs rezoliuciją, kad 
| “klasiniai susipratusiem-s revo 
Jliuciniams darbininkams dabar
tinėse aplinkybėse nebėra vie
tos VVorkers partijoj.”

Nutarimas buvęs padarytas 
, vienbalsiai susirinkime, kuria 
!me gausiai dalyvavę narių. 
Prieš tai buvę labai gyvų ir in
teresingų diskusijų, kuriose bu- 

I vę ypatingai pabriežta provoka- 
.toriški VVorkers partijos vadų 
siundymai prieš visus kitaip, 
negu jie, manančius.

Diskusijose be to buvo nu
rodyta, kad beveik visuose ki
tuose kalbiniuose skyriuose pa
sireiškia didelio nepasitenki ji 
mo fašistiškais “kazionų” ko
munistų vadų metodais, ir kad 
visa eilė kitų skyrių — suo
mių. italų, slavų ir žydų — 
ruošias pasekti vokiečių skyrių 
pavyzdžiu ir prisidėti prie 
Tarptautinės Darbininkų Są
jungos, kuri, Ludvigui Lorex 
vadovaujant, buvo atsimetusių 
nuo VVorkers partijos komunis
tų praeitą savaitę suorganizuo
ta.

Burmistrai remia anglia
kasiu reikalavimus

Ragina kabyklų savininkus įve
sti .. unijos reikalaujamą 
“check off” sistemą

PIIILADELPHIA., Pa., rugs. 
21. — United Mine VVorkeru 
prezidento, John L. Lewis, pa
skelbtu vakar pranešimu, Penn- 
sylvanijos kietosios anglies sri 
tie* šešių dešimčių miestų ir 
miestelių mayorai (burmistrai) 
pasiuntė laiškus kasyklų savi
ninkams, graudendami juos iš
pildyti streikuojančių angliaka
sių reikalavimą dėl įvedimo taip 
vadinamos “check-off” siste
mos, tai yra, kad kompanijų 
ofisai kolektuotų iš unijos na
rių mokesnius, mokėdamos dar
bininkams algas, ir sukolek- 
tuotus mokesnius perduotų vie
tos unijos centrui.

MASKVA, rugs. 21. — Sovie
tų aukščiausias teismas išvyko 
į Leningradą daryti bylai 124 
asmenų, kaltinamų dėl išvogi 
mo iš sovietų valdžios kariuo
menės sandėlių daugiau kaip 1 
milijono rublių (500 tūkstan
čių dolerių) vertės daiktų. De 
vyniasdešimt kaltinamųjų yra 
prekybos agentai, kiti gi — bu
vę valstybės tarnautojai. So
vietų įstatymais už tokius nu- 
sikaltimus baudžiama mirties 
bausme.

Didžiuma kaltinamųjų dirbo 
Leningrado karo uoste, kiti gi 
kituose Rusijos portuose.

Devyni karo ekonomijos biu
ro valdininkai., kurie, kaltina
mi dėl vagystės Maskvoj, buvo 
aukščiausio teismo pasmerkti 
sušaudyti, apeliavo j aukščiau
sią tarybą, prašydami sušvel
ninti bausmę. Laukiama tary
bos sprendimo. •

ffz žmogžudybę—2 metai 
kalėjimo

Praeitą ketvirtadienį teismas 
pasmerkė dvejiems metams ka
lėjimo vieną vyrą, rastą kaltą 
dėl nužudymo savo pačios, 14- 
os metų mergaitės.

Autas bemaž nesuvaži- 
nėjo Coolidgeo

VVASHINGTONAS, rugs. 21.
Vakar vakare prezidentas 

Coolidge mažne pateko po au
tomobilio tekiniais. Kai jis 
kertėj II ir Jackson gatvių ban
dė pereiti antrron pusėn, tik 
nužengus jam nuo šaligatvio, iŠ 
už kampo iššoko smarkiai le
kiąs automobilis, ir tiesiai ant 
jo. Vienas prezidentą lydėju
sių žvalgibininkų tečiau suspė
jo pagriebti Coolidgeą už ran
kos ir atitraukti. Neatsargus 
automobilistas tapo areštuotas 
ir nubaustas 35 doleriais.

STOKHOLMAS, rugs. 21. — 
Švedijos komunistų partija, ku
ri prieš kiek laiko atsimetė nuo 
maskviškio komunistų interna
cionalo, nutarė vėl grįžti prie 
socialdemokratų, idant tuo bu- 
du sujungus daiktan visas Šve
dijos darbininkų jėgas.

Tiesa, Maskvos komunistai 
vis dar bando išlaikyti čia sa
vo partiją. Jie vis dar tebe- 
leidžia ir savo dienraštį, tečiau

Buvęs 
komunistų vadas, Kari Hoeg- 
lund, sako, kati jei komuniz
mui dar lemta išlikti gyram 
Švedijos darbininkų judėjime, 
tai tik socialdemokratų organi
zacijoj.

Pulk. Mitchell pašalintas
WASHINGTONAS, rugs. 

— Pulk. William Mitchell, 
ris nuolatos kritikavo oro 
gų administraciją, o dar
trinu puolė ją dabar, kai įvy
ko orlaivio Shenandoah katas 
trofa, šiandie tapo atstatytas iš’jU įtaka visai menka, 
aktyvios tarnybos. Atstatė j| 
maj. gen. Hinds, komanduoto 
jas Aštunto korpuso 
San Antonio. ’

srities, Sportuos ateivius nusi 
kaitusius probibicijai

Dancigas nepatenkintas 
Genevos sprendimu

Susekė sęmokslę nužu
dyti sovietų diplomatus

Suėmė penkiolikę slapty 
Italijos emigrantę

Buvo gabenami į Jungt. Vals
tijas iš Meksikos; penki pa
bėgo

Italija neleidžia Amerikon 
komunistę atstovo

DANCIGAS,-rūgs. 21.-Dan- 
ziger Zeitung, prezidento Sah- 

i reiškėjas sako,

Parlamento narys Srebrnic ne
galės dalyvauti tarpparla
mentinėj konferencijoj

vandeniu
Kontrabandi-

keturiems

GALVESTON, Tex., rugs. 21. 
—Matagordos kauntės policija 
vakar suėmė penkioliką italų, 
kurie buvo slaptai gabenami iš 
Meksikos į Jungtines Valstijas. 
Jie buvo atgabenti 
nedidele valtim,
ninkams ir kitiems 
ar penkiems italams pavyko pa
bėgti. Suimtieji emigrantai 
sako, kad už slaptą jų įgabeni 
mą į Jungtines Valstijas jie 
kiekvienas sumokėję šmugel- 
ninkams nuo 80 iki 150 
rių.

dole

KOMA, Italija, rugs. 21. — 
Jungtinių Valstijų valdžiai at
sisakius duoti vizą Britų par 
lamento atstovui, komunistui 
Shapurji. Saklatvalai, atvykti 
VVashingtonan dalyvauti tarp
parlamentinės sąjungos konfe
rencijoj, Italijos valdžia, kaip 
girdėt, pati atsisakė leisti į tą 
konferenciją 
parlamento 
Srebrnic’ui, 
Srebrnic yra
ir esąs vienas, aitriausių komu
nistų Italijos atstoviĮ bute.

išvažiuoti italų 
nariui, Giuseppe 
irgi komunistui
kilęs iš Istrijos,

rūgs 
Mies-

MEKSIKOS MIESTAS, 
21. — Kely iš Meksikos 
to i Cuernavacos rezortą dešimt 
banditų puolė automobili, ku
riuo važiavo trys asmens, ir 
visus tris nužudė.

Kunigaikščių šeimynos 
narys vedė kaminakre- 

čio dukterj

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

jums.Naujienos pagelbės
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. re U

LONDONAS, rugs. 21. —Ne
be tie laikai, koki kitkart buvo. 
Dabar ir kunigaikščiai gimi- 
niaujasi su “mužikais.” VVey- 
mouthe vakar įvyko sutuoktu
vės kur Roxburgho kunigaikš
čio giminaitis, Innesker, vedė 
paprasto kaminakrėčio dukterį, 
gražią aštuoniolikos metų Phyl- 
lisą Paveyiutę.

Kubos darbininku va
das nužudytas

HAVANA, Kuba,, rūgs. 21.— 
Morone, Comaguay provincijoj, 
vakar buvo nežinomų asmenų 
nužudytas Enrikasi Varona, Ku
bos gelŽkeliečių brolijos pirmi 
ninkas.

Skulptorius Bartlett mirė

PARYŽIUS, rūgs. 21. — Va
kar mirė įžymus Amerikos 
skulptorius^ Paul VV. Bartlett. 
Jis buvo kilęs iš New Haven, 
Conn.

NEVV YORKAS, rugs. 21. _____ _____ _
Jungtinių Valstijų distrikto mofo minčių reiškėjas, sako, 
prokuroras Buckner šiandie pa-(kad Tautų Sąjungos; Taryba sa- 
skelbė, kad jis reikalausiąs de-jV(> nepalankų Dancigo miestui 
portuoti kiekvieną svetimšalį, sprendimą turėjus kišenėj tris 
ne Jungtinių Valstijų pilietį, dienas ankščiau, ne kaip išklau 
kurs bus rastas kaltas dėl lau-’Sjus Dancigo atstovo argumen 
žymo prohibicijos įstatymo.;
Tam jis prašysiąs darbo 
partamento pagalbos.
Kaltinimo dėl prohibicijos 

žymo dar nepakanka
VVASHINGTONAS, rugs

Sąmokslininkai esą rusų monar- 
chistai Paryžiuj; žudymą tu
rėję atlikti Vrangelio karei
viai

BERLINAS, Vokietija, rugs. 
21. Berlino policija sakos su
sekus sąmokslą nužudyti visus 

. |tų ginče su Lenkais dėl pašto sovietų Rusijos ambasadorius 
’ de-'dėžių. ir kitus diplomatus visose šaly-

Laikraštis savo priekaištus se. Pirmas nužudyti pažymė- 
lau pamatuoja tuo, kad Lenkų Te tas, pasak policijos, esąs sovie- 

gramų Agentūra dar 3-s dienas tų ambasadorius Viennoj, kuris
prieš tai paskleidė pranešimą, šiuo tarpu yra Berline. Tarp

• 21. kuriame su nuostabiu tikrumu žymiausių sovietų diplomatų,
— teisingumo departamento atspėjo, koks bus Sąjungos Ta- kurie turėjo būt pirmiausiai nu-
valdininkai aiškina, kad sulau- rybos sprendimas. daigoti, esą čičerinas, Krasinas

įstatymo Tautų Sąjungos Tarybos tar- ir Rakovskis.
dar nesąs toks nusikaltimas, dymą Danziger Zeitung cha- Sąmokslas esąs suplanuotas 
dėl kurio ateivis nepilietls ga- rakterizuoja kaipo komediją ii rusų monarchistų Paryžiuje, 
lėtų būt deportuotas . Depor- sako, kad “Genevos sprendimo Sąmokslo vykintojai, pasak po- 
tuoti tečiau butų galima, jei Dancigo žmonės niekados nepri- licijos, esą buvusio 
nusikaltusis prohibicijos įstaty-;
mui butų kaltinamas dar ir dėl 
kokio nors kito nusikaltimo.

Pirmas Jungtinių Val
stijų laivas Sovietijoj
LENINGRADAS, rugs. 21.

Į vietos uostą atplaukė Ameri
kos prekybos laivas San Anto
nio, su cukraus kroviniu. Nuo 
revoliucijos pradžios tai dar 
pirmas pasirodęs Leningrado 
uoste Jungtinių Valstijų laivas.

žymas prohibicijos

Trijų valandų streikas 
kaipo paskutinis 

įspėjimas

pažins teisingu.

Paskendo laivas;' 37 
žmonės išgelbėta

LONDONAS, r. 21. — Gau
ta žinių, kad Javos jūrėse va
kar paskendo Britų garlaivis t 
Leeds City. Trisdešimt septy- 

po įspėjimą vyriausybei, kad ji nį j0 jgulos žmonių buvę išgel- _.xi x.. . ... ,

generolo 
i Vrangelio armijos kareiviai. 
Du tokių kareivių, labai apdris
kusiu, buvo vakar Berline areš
tuoti. Policijos kvočiami jie 
galų gale išdavę visą rusų mo- 
narchistų sąmokslą. Patys ka
reiviai buvę atgabenti į Berliną 
iš Bulgarijos.

PARYŽIUS, rūgs. 21.— Kai-

atkreiptų dėmesio į jų reika
lavimą didesnės algos, Pary
žiaus telegrafo ir. telefono tar
nautojai šiandie buvo trims va
landoms sustreikavę. “Tai pa
skutinis įspėjimas,” pranešė te
legrafo tarnautojų sąjunga.

DARBININKŲ BANKO VAL
DININKAI REZIGNAVO

6 asmens užmušti auto
mobilio kolizijoj

DAYTON, Ohio, rugs. 21. — 
Automobiliui susimušus su 
priemiesčio gatvekariu, netoli 
New Lebanon, vakar vakare bu
vo užmušti šeši automobiliu va
žiavusieji asmens,, visi vienos lis oro biuras šiai dienai pra- 
šeimynos nariai.

GRAND HAVEN, Mich., r. 
21. — Michigano ežere ties 
Highland Parku, vakar besi
maudydama prigėrė šešiolikos 
metų mergaitė, Bemice McKey- 
ne, iš Grand Rapids. Ji buvo 
povandeninės srovės • pagauta 
ir nuvilkta gilumom

NEVV YORKAS, rugs. 21. - 
šiandie rezignavo du gelŽkelie
čių brolijos banko — Brother- 
hood of Locomotive Engineers 
Cooperative Trust kompanijos 
— valdininkai, būtent pirmas 
viceprezidentas A. R. Stone ir 
antras viceprezidentas Miss 
Helen Boswell.

TOKUGAVOfc RŪMAI 
SUDEGS

Chicagai ir apielinkei federa-

šeimynos nariai. Užmuštieji našauja:
yra: Noah Routough, jo žmona| Niaukstosi; po pietų ar apie 
ir keturi jų vaikai, nuo 6 iki pavakarį gali būt lietaus; ma- 
12 metų amžiaus. ža atmainos temperatūroj; vi

dutinis mainąsis vėjas.
PRAHA, čechoslovakija, r. Vakar temperatūra

21. — čechoslovakijos skolų de- kai siekė 59° F.
legacija išvyks į Jungt. Valsti
jas ateinančią savaitę.

šiandie saulė teka 
džiasf 6,50 valandų.

vidutiniš-

TOKIO, Japonija, rugs. 19.—* 
Praeitą naktį gaisras sunaiki 
no kunigaikščio Ijemtao Toku- 
gavos rumus Tokio priemiesty 
Sendagajoj. Nuostoliai siekia 
per 400,000 dolerių. Spėjama, 
kad rūmai buvo sąmokslininkų 
padegti.

Kunigaikštis Tokugava yra 
ponų buto pirmininkas ir vie-

6:36, lei- nas stipriausių politikų Japoni
joj.

PASKELBĖ APSAUGOS NUO 
UGNIES SAVAITĘ

VVASHINGTONAS, rugs. 21. 
— Prezidentas Coolidge išleido 
proklamaciją, kuria savaitė nuo 
spalio 4 iki 11 paskirirama kai
po apsaugos nuo ugnies savai
tė.

PAMIŠĘS, PASMAUGĖ MO
TERIŠKĘ IR PATS NUSIŽUDĖ

EPSOM, N. H.,”rugs. 21. — 
Turtingas medžių pirklys, Ch. 
Sumner, gavęs proto pamišimą 
pasmaugė savo amžiną draugę, 
Mrs. Grace Snow,, o paskui, nu
bėgęs maudyklom pats pasi
skandino.

VVASHINGTONAS, rugs. 21. 
— Darbo departamentas šian
die paskelbė, kad nė vienas ži
nomas komunistų organizacijos 
narys nebus įsileistas į Jungti
nes Valstijas, nežiūrint, kaip 
aukštą jis politinę ar socialę 
vietą savo krašte užimtų.

i
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J. P. WAITCHES

Vardas

PROHT-SHARINGPROflMIE

Miestas

ATSIŲSKIT 
ŠĮ KUPONĄ

AR MAI- 
JKlPKITftS 
UMS BUS

b C AT, NO. IOt3 
400O00UP0M

tarp k u 
dievotai’ 
. Ilerba

savo gimi- 
prisiunčia

Svetimšaliai grįždami į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

nei Dijoko 
vtvšinln- 

(policijos

CAT.MtKIOMI 
3«t>O .

COO*OM9 j

Su kiekviena prenumerata, nauja ar atnau
jinama, vietine ar siunčiama Lietuvon, mes duo
sime jums United Profįt Sharing kuponus. Už
sirašiusiam Naujienas už metus duodame 150 
kopony; už pusę metų, 75 kuponus; už tris mė
nesius, 35 kuponus; taipjau kiekvienam Naujie
nų skaitytojui duodame vienų kuponą kasdien, 
arba 26 į mėnesį ar 307 kuponus į metus.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

pasiro- 
paeina nuo 

Pirmiausi 
suirimas; 

ir nuovar- 
aiškiai pa-

Kuponai prenumeratoriams duodami tiktai 
už pinigus įmokėtus i tiesiog Naujienoms asme
niškai ar paštu ir pilnai be nutraukimo. Kur 
yra mokama komisas ten kuponų neduodame.

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziuntfs Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wa8hington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

“L. <ierai, kįid tei
sinąs, (ui — pekaltą išteisino, 
o jeigu'būt adininistratyviai — 
viršininkas savo nuožiūra bau
dęs, tai būtinai butų nubaudęs 
ir nekaltas būt buvęs kaltas ir 
bereikalingai būt nukentėjęs 
Būt nukentėjęs už tai, kad 
Juozas Pautienius apskurdamas 
norėjo Sau karjerą padaryti.

M u s q Skai tytoįams 
ir Prenumeratoriams

PIRKTI, PARDUOTI 
NYTI VISADOS Kį 
PAR MUS. TAS į 

ANT NAGI*

Advokatas
29 So. La Saite St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted Chicago

Tel. Yards 4681

KAUNAS, tlžj. — Jau tui 
būt visai Lietuvai ir užsieniams 
žinoma, kad 1. A. llerbačauskas

Naujienos, 1739 So. Hfllsted St., ( hicago, J11

List of Manuf acturers Issuing United Profit 
Sharing Coupons

Barker’a Poultry RemtilM 
Luzlanne Coftaa 
Ralty’a Teai 
W«rcMter Balt (Shakar, Kltohen aad 

Im Qr«am)
Puddlna (a Dalltitus Dtiiart) 
Bampion Malt Byrup 
Champion Paper Dlihat 
Boech-Nut Clothoa Pine 
Beoeh-Nut Teothnlolio 
Mv ................. ..
New M—, 
Neu-Oarb (tor D latreli aftėr Eatlng) 
True-lax - - -

tlva”

Tanai katalogas pasakys jums kokius 
daiktus sau išsirinkti ir kiek kuponų rei
kia, kad gavus kiekvienų daiktelj. Kai- 
kurie daikteliai esantys kataloge paro
domi šiame skelbime ir dar hus parodo
mi sekamuose. Katalogas taipgi pasa
kys jums kur galite apsimainyti kupo
nus j daiktus per pastų, be jokių kaštų.

Kiekvienas narys ras kataloge sau pa
tinkamų ir naudingų daiktų. Indų, pa
puošalų ..namams, auksinių-sidabrinių 
daiktų, sporto dalykų, ir kitokių daly
kėlių virš 700.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BorJevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Mariampolės taikos teismas 
rugpiučio 4 d. minėtą bylą, iš 
klausinejęs liudininkų 
rių buvo ir vienas 
nis,” kaltinamąjį I. . 
čauską išteisino L ■

Štai yra pWga dėl kiekvieno 
pasirinkti sau tinkamiausią ir 
labiausiai pageidaujamą dovaną 
dykai. Jus visvien skaitote Nau
jienas kas dieną. Vieni perkate 
stotyse ir ant kampų, kiti pre
numeruojate tiesiai iš ofiso ir 
gaunate paštu. Nuo dabar ne
praleiskite nė vienos dienos. Jei 
negali gaut kasdien pas savo* 
pardavėją, užsisakyk tuojaus ir 
tegul laiškanešis atneša jums 
kasdieną

JOHN MINSKAS
LAWYER

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

'77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central §200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

l)r. L. H. Hervey, Valstybės 
Distrikto Sveikatos viršininkas, 
per radio davė patarimą nakti 
niams Jurbininka® kaip užlai
kyti sveikatą. Jis sako, kad iš 
priežasties nenormalių aplinky
bių, kuriose jie turi dirbti, nak
tiniai darbininkai dažnai palin
kę prie įvairių ligų, kurios daž
nai esti pavojingomis.

“Nors nėra žinoma kiek žmo
nių šioje šalyje dirba naktimis, 
bet spėjama, kad jų yra labai 
daug, sako Dr. Hervey. Įvai
rus darbai, kurie turi būti nak
timis atlikti yra skaitlingi, it 
juos dirbančių tarpe galima' ra
sti dirbtuvių darbininkus, ang- 
liakasų, gelžkelių darbininkų, 
policistus, naktinius sargus, 
niagesius ir kitus.

“Naktiniai daarbininkai 
išstatyti visokiam pavojui, 
ra jokio klausimo, kad jie 
vena nenormalėse aplinkybėse, 
ir jų naktys virsta dienomis, o 
dienos ' naktimis. Tiesa, kad 
jie gali išdirbti labai daug me
tų naktimis, ir nejausti jokio 
nesveikume. Dažnai didesnė 
jų dalis pradeda silpnėti ir 
ankščiau ar vėliau grįžta prie 
dienos darbo. Naktinis darbas 
nevisuomet kenkia žmogui ir 
dažnai jo sveikata priklauso 
ant kiek jis ją prižiūri.

Naktinio darbo fizinės pa
sekmės, jei ilgai tęsiasi, yra 
beveik»tos pačios, kokios butų 
kituose įvairiuose darbuose. Li
gos, kurios dažniausiai 
do, yra tos, kurios 
fizinio nuovargio, 
ženklai yra nervų 
skilvio nemalimas 
gis. šie simptomai 
rodo, kad neprižiurčjimas sa
vęs, o ne darbas yra kaltas.

Kegulerių poilsio valandų 
problema naktiniui darbininkui 
yra sunki išrišti. Tas labai 
svarbu, nes nei vienas negali 
palaikyti savo sveikatos nei 
tvirtumo be užtektino miego. 
Naktinis darbininkas turi pa
skirti tam tikrą laiką poilsiui. 
Kaip nekurie dienos darbinin
kai eina miegoti tuojaus po va
karienės, taip ir naktinis dar
bininkas gali eiti pasilsėti tuo
jaus po pusryčių. Bet tame 
pasirodo, nepatogumai. Yra vi
sokių reikalų atlikti. Yra pasi
linksminimai, vilioja draugai n 
noras pasivaikščioti, šie daly
kai dąžniausiai sugaišina ir 
žmogus negauna tinkamo sau 
poilsio.

Miegamas kambarys nevi- 
suomet yra geras miegojimui. 
Jei per daug šviesos, tuomet 
miegas ir poilsis nebūna geras. 
Ventiliacija sunki, ypač Vasa
ros laiku. Užtraukus langų

siu jis gali Uip-pat sutvarkyti 
savo kasdieninį gyvenimą, kaip 
ir dienos darbininkas.

Palaikymas sveikatos nakti
niuos darbuos daug priklauso 
nuo paties darbininko. Daugu
ma nori naktį dirbti ir dieną 
praleisti linksmai 
dirba naktimis, 
kad protingai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tek Centrų! 4411. Vai. riuo 9-4
■" Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomig* nuo 9 iki 12 ryto.

IORTH6ERMAN 
—LLOYD— 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVĄ 
per Bremeną

Trečioje klesoie yra miegami i 
kambariai

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTF * 

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

Malonėkite atsiųsti man Jūsų katalogų, kad žinočiau dėl 
ko turiu taupyti.

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn ,6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Kiekvienam, kuris užrašo Naujienas kitam 
nei, draugui ar pažįstamam čia ar Lietuvoje ii 
mums pinigus, gauna kuponus dėl savęs.

Krauk savo kuponus vieną prie kito ir 
žiūrėk kaip greitai jie dauginsis. Padau
ginti kuponus, kaip sakėme galite užraši
nėdamas Naujienas kitiems ir taupydamas 
kitų kompanijų duodamus United Profit 
Sharing kuponus.

Tie, kurie 
turi atminti, 
reguliuojant 

kasdieninį gyvenimą tol, kol į- 
sigyvena tam tikri rutinos pa 
pročiai, tebus galima palaikyti 
sveikatą tinkamai. ; [PUS].

Wrl(lay*a Ch«wlno Gum» 
Bwlft*a Boa, Prod».t« 
Oanlih Fride Evaatrated M ilk 
Natiniai Cuu CottM* and Tm.» 
Kawpla Bathraom Tluue 
Happlaiii Gandy 
Wabb’» CeWee». Taai and Bpleaa 
Trvth Brand Flavorlm Extrp|t* 
T ha Vata n Line et Ceffee. Tea. Baliai, 

IfcUnbpr Minti, Waf«r« apd Fnilt 

Hl-Brew Glnper Ale 
Chrlatian Pepar Chew(na and Smok- 

Ino Tebacee

Teisme nesimatė 
(miesto ir apskričio 
ko), nei Mačinsko 
viršininko), nei Juozo l’autie- 
niaus (menininke). Jie iškė
lė bylą neteisėtai, bet kai pri
reikė teisybei j akis pažiūrėti, 
ętoti teisme ir patvirtinti savo

Ar Jusu 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
įsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai, — Pas
kola pinigų 1 ir morgičiams.

Zr cat.no. Ii«a
• 300 COUPOMB 

cat.>*o.b4 f
R3O COUPONS

nubaustas pinigine bausme, 100 kalbėtus žodižus ir rašytus raš- 
litų; paskui (dar įstatymo to- tus^jie kaip tarakonai nuo švle- 
kąj nebuvo) tapo ta bausmėj sos išsislupv:^ 
kaip neteisėta t panaikinta ir’ 1 : 
“kaltininkas“ atiduotas Teis
mui, kad jau Teismas Ką tai 
tokio padarytų.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vukdrdis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Q •] . r\ 1 1 • uždangas pasidaro troškus, o
KcllOS UalyKai neužtraukus langų uždangų ir 

laikant langus atdarus, šviesa 
ir gatvės trtiukšmas neleidžia 
miegoti. Naktinio darbininko 
miegamas kambarys turi būti 
kuotoliausiai nuo gatvės triukš
mo, ir ventilacijos turi būti 
kuodaugiausiai.

Naktinio darbininko maistas 
yra lygiai taip pat svarbus. Jo 
vakariene yra šeimynos pusry
čiai, jų pietus, jo užkandis, dėl 
kurio jis dažnai pertraukia sau 
miegą ir jų vakarienė jo pus
ryčiai; jo pietus tai šaltas už
kandis, kurį jis iš namų atsine
ša ir valgo nakties laiku. Nak
tinis darbininką® turi atminti, 
kad niekas taip nekenkia vi
durių malimui kaip pertrauk
tas miegas. Su tinkamu poil- už paskaitą Mariampolėj buvo

ly Chaeolate Malt*d M Ilk 
npihlre Tablo Bvrup

True Cboiolata

UNITED

LI Kr U VYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Puliman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai; morgičiai.

/—----------- :---------- ——?•
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuoKeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lh Chicago, III.
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Carnegie, Pa.
Visokios žinios

Malšinimas “kontrrevoliuci- 
jos”. Rugpiučio 26 d. APLA. 
Centro Valdyba buvo sušaukus 
ekstrą susirinkimą 3-čios kuo
pos. Priežastis to susirinkimo 
buvo /O. Gatavecko suspendavi
mas. Mat, kaip tik bolševikai 
liko nugalėti 3-čioje kuopoje, 
tai jie sumanė kitokį šposą iš
kirsti savo priešams: padarė 
slaptą susirinkimą VVillard 
stryty, ir parašė net 10 skundų 
j Centrą, kad 3-čios kp. nariai 
nepildą konstitucijos ir griau 
ją APLA ir kad 3čia kp., norį 
atsimesti nuo Centro ir da ke
letas mažesnės vertės skundų. 
Buvo apkaltinti visi žymesnie
ji 3-čios kp. nariai, kurie tik 
nesutinka su bolševikiška poli 
tikat o Centro Valdyba gavusi 
tokį “baisų” skundą, tuojaus 
pareikalavo sušaukti ekstrą mi
tingą ir išsiuntinėjo registruo
tus laiškus apskųstiesiems na
riams, kad pribūtų į susirin
kimą. Į susiroinkimą atvažia
vo visa Centro Valdyba “mal
šinti” tą “kontrrevoliuciją” 3- 
ioje kuopoje. Ale Centro Val
dyba nieko tokio baisaus nega
lėjo surasti 3-čioje kuopoje.
Paklausinėjo ir vėl išvažiavo

dikė G. pasitenkino skvairo 
nuosprendžiu ir užsimokėjo 
$10. Bet kaltinamieji nepasi
tenkino tokiu skvairo nuo
sprendžiu ir užsistatę po $500 
atidavė provą į kortą. .0 kaip 
korte bust tai da nežiųia.

Apie kunigą Dielionį nėra 
reikalo daug kalbėti, ba jis 
Pittsburgho apylinkės lietu
viams yra gerai žinomas. Jir> 
kitąsyk buvo net kokiu tai 
vyskupu. Kiek vėliau vyskupo 
sekretoirum, o pastaruoju lai
ku tai netur nė parapijos. 
Taip sau iš gerų žmonių los- 
kos gyvena. Gerus santykius 
palaiko, kaip žmonės sako, su 
bolševikiškomis kūmutėmis.

J. Gataveckas provojas
Rugpiučio 2 d. J. Gatavec- 

kas, išėjo iš APLA 3-čios kp 
susirinkimo ir tapo apmuštas. 
Sugrįžęs į susirinkimą jis rei
kalavo, kad susirinkimas nu
baustų kaltininkus. Susirinki
mas betgi jo reikalavimą atme
tė, kadangi jis gavo apmušti 
už svetainės durų. Gatavec- 
kas palaukęs apie mėnesį laiko 
iki rugpiučio 25 d. nuvažiavo į 
Pittsburghą pas aldermoną M 
A. Biley ir apskundė A. Bal
čiūną ir J. švelnį buk jie ji 
mušę. Prieš Balčiūną užvedė 
net 2 bylas: kad jį Balčiūnas 
su Švelniu mušę ir kad Balčiu 
nas žadėjęs Gatavecką užmušti.

Darbininkams atlyginimai 
Ohio valstijoje

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIEHE
AKUšERKA

a oja

MILKV/MIM

nieko svarbaus nenuveikus. Ba 
ir patys skundėjai bijojo vie
šai pasakyt savo vardus. O 3- 
čios kp. nariai visai nenusigan
do tokio smarkaus žygio iš 
Centro Valdybos pusės, net ne
nuėmę Gatavecko suspendavi
mą, nors Centro Valdyba ir 
prašė, kad prasikaltusį narį ge
riau pinigiškai nubausti, negu 
suspenduoti. Ale juk

Ohio valstija per savo In
dustrini Commission aprūpina 
atlyginimą sužeistiems darbi 
ninkams. Tas liečia visus dar
bininkus, išskiriant namų tar
nus, kurie dirba ne sau, bet 
kam kitam, t. y. kurie pasam- 
domi.

Apart įvairių nelaimingų at
sitikimų, darbininkų sveikata 
apdraudžiama nuo penkiolikos 
įvairių ligų, kurios gali paeiti 
nuo darbo.

Atlyginimas priguli nuo ne
laimingo atsitikimo didumo. 
Atlyginimas neduoda pirmą sa
vaitę po sužeidimo, sužeistą už 
dyką prižiūrėsi kompanijos gy
dytojas, slaugė ir, jeigu ligon- 
butin darbininkas nuvežama, 
tai kompanija užmoka ligoni
nės išlaidas. Kuomet darbi
ninkas visiškai apnegalėdintas 
atlyginimas siekia (>(>% nuo
šimčių sąvaitinio uždarbio iki 
mirties apnegalėdinto. Kuomet 
laikinai sužeistas, atlyginimas 
siekia 66 2/3 nuošimtį savaiti
nio uždarbio pakol pasveiksta. 
Atlyginimo sumos mokamos 
tik iki šešių metų po sužeidi
mo. Kuomet darbininkas pu
siau apnegalėdintas, jo atlygi
nimas bus 66 2/3 nuošimtis 
pakol galės vėl stoti prie dar
bo. šitas atlyginimas negali 
viršyt $18.75 -į savaitę ir ma
žiau $5.00 į savaitę; kur dar
bininkai uždirba mažiau $5.00

V ardas
B O R D E N
Ant Pieno Yra Tas Pat

I

Kaip Sterling Ant 
Sidabro

Gataveckas turėjo liudininkais į savaitę jam mokama jo pil- 
prieš Balčiūną savo gerą (Irau- na savaitinė alga. Didžiausias 
gę Šiurmaitienę, šiurmaitienės1 atlyginimas gali būti $6,500 už 
burdiengierką M. Minevičiukę, darbininko žuvimą, bet jeigu at
buvusį šiurmaitienės burdin- lyginimų komisionierius rastų, 
gierį Vysockį ir Šiurmaitienės kad darbdavis tinkamai neap- 
giminaitį J. Vaišniuką. žodžiu rūpino darbininką, gali nubaus- 
sakant, Gataveęko liudininką ti darbdavį iki 50 nuošimčio 
štabą sudarė jo geroji draugė• didžiausios sumos $5,500. Di- 
E. K. šiurmaitienė. Balčiūnas džiausiąs nuolatinis atlyginimas 

kuopos su švelniu irgi turėjo advoka-'už dalinį sužeidimą yra $3,750. 
valdosi taip, kaip joms išrodo tą. 
geriaus naminiuose reikaluose.

Tai, žinoma, 
tarp savęs pasivaidijo.,

o EšIASDEšIMTS aštoni metai atgal Gail 
Borden užtikrino ikekvienai šeiminin

kei visur atsakantį išteklių visai tyro pie
no, steriliuotuose induose. Dvidešimts šešio
se dirbtuvėse, pabudavotose arti pievų, ku
riose ganosi geriausios karVės, tas pienas 
suruošiamas pagal formulę to žmogaus iš
dirbtų, kurio parašas ant kožnos dėžės yra 
garantija aukščiausios rūšies pieno produk
tuose.

3101 So. Halsted 
, Tel. Yards 1119 
' Baigusi akušo- 
| ri jos 

; ilgui pruklika- 
I vusi 

vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąžl- 

patar- 
visokio-

St., kampas 31 gal.
AKUŠEREA 

i sėkmingai pr
aniauja moCc- 
ims prie gimdy- 
i u , pabarimai 
ykai moterims 

i merginoms.
3113 South 
Hakted St.

Tel Bhd. 3)36
VVoitkieirkz- 
BANI3

^ DR. HERZMAN ^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

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

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

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

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

DR. HORVAT, DR.
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

7:30i vai. vakare, 
i Dienomis; Canal
J 3110. Naktj 
j Drexel 0950
I Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, 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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Y?rdo 09S4

DR. MADRIDE KAHN
4631 >So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 16 

» iki 12 dieną.DR.* J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialčs 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj

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

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas

4649 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 1236

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų
< 6-8 vakare.

Smetoninėms zupėms, arba kepimui, ir pudin
gams, sosams ir prieskoniams jis daugeliu atve
jų yra tinkamesnis negu šviežias pienas. Kadangi 
jis yra vienodos kokybės, riebumo ir skonio ant 
jo galima pasitikėti gavimui vienodų pasekmių.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

I c ’
advokatai Komisijonierius gali paskirti 

pasivai-j atlyginimą vienoj sumoj. Apart 
n komisionie

, darbininko iš
laidos už medikališką ir ligon- 
butinę priežiūrą apmokama. Su 
lig naujo priedo, įstatymas pa
skiria $150 už palaidojimo iš
laidas apart kitų atlyginimų 
Atlyginimas nepaskirtas už !.»• 
gą ir sužeidimą vename atsiti
kime, tik kur pabėgimas yra 
priežastimi tos ligos. Tokiuose 
a ” s i t i k i r u u c s e k om i s i o n i e r i • i s
paskirs atlyginimą.

Darbėmį-as i dvi savaiti po 
sužeidimo turi išpildyti tam 
tikrą v,’a <k<— Applicotic t for 
naymei.' of compensation mc- 
dical Services, etc. Išpildžius 
blanką reikia pasiųsti į In
dustrini Commission of Ohio. 
Department of Claims Colum- 
bus, Ohio. Atsitikimuose, kur 
darbininkai nepaduoda aplika
cijos blanką po trijų mėnesių 
pr s įžeidimo, kmmsioni^rhv 

'gali nu tart atlyginimo nempkėt.
Komisionierius gali reika

lauti peržiūrėjimą sužeisto dar
bininko bile kada jis nori, dar
bininkui tinkamiausioj vietoj 
Jeigu darbininkas turi važiuoti 
į kitą miestą, jo išlaidos bus 
užmokėtos. Jeigu darbininkas 
atsisakytų pribūti ant peržiūrė
jimo, jo atlyginimas gal būti 
pertrauktas.

Atlyg ) mas gali gauC naš
lės, vaika arca motini.
tpai’Hiū kur gyvena, čic.ai- 

Suvienytose Valstybėse arba 
užsieny. .[FL1S]

žinoma, jei kitą kokį narį dijo ir atidavė bylą į kortą. O ‘ atlyginimo, $ulig 
butų suspendavę vietoję Gata j korte greičiausia tas keisas bus griaus nuožiūros, < 
vecko, tai Centro Valdyba ne- panakintas, kadangi Gatavec- laidos už medik 
būt taip sujudus ir nebūtų bu- kas neturi 'jokių liudininkų, butinę priežiūrą

Jeigu jus norit žinoti, kaip gaminti valgius su Rorden’n 
Evaropated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių je- 
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai. ?ToJ. Boulevard 0587

būt taip sujudus ir nebūtų bu
vęs grovimas APLA ir nepil
dymas konstitucijos ir kiti ga
lai. Gataveckas tai, mat, stam
bi bolševikiška žuvis, tad 
labai paklusniai pribuvo 
gelbą Centro Valdyba.

Bolševikų provos
bolševikiška kumutė

jam
pa-

pas vietinį skvaira

kurie butų matę, kaip jį Bal 
čiunas su švelniu mušė. O apie 
žadėjimą Gatavecką užmušti ir
gi nebus lengva įrodyti, nors 
šiurmaitienė ir turi parūpinus 
liudininkus, kurie liudija, kad 
Balčiūnas buk žadėjęs užmušti 
Gatavecką. Balčiūnas jau gana 
ilgas laikas kaip gyvena Gar 
negie ir nieko nėra nė sumušęs, 
nė primušęs ir yra žinomas 

reputacijos žmo-

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

I

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

KUPONAS
Rašalai 
Mėsos 
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

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.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Vardas

Adresas

No. 6

(Lith.)

Viena
G. prieš kiek laiko turėjo du 
“keistis
Davis už liežuviavimą ir buvo kaipo geros
nubausta. Bet ji tuo nepasi- gus ne tik tarp lietuvių, ale ii 
tenkino: buvo nuėjus į kortą'taip amerikonų.
ale korte jos provos nepriėmė 
ir buvo priversta —,-*x: 
pabaudą. Kadangi 
pbaudos mokėti, tai 
tupdyta į bęlangę.
vieną nakti užsimokėjo pabau
dą ir buvo paleista. Ale ji tuo 
nepasitenkino. Sumanė atker
šyti savo priešams. Ji apskun
džia skairui McMillien Kuriz- 
ną ir jo moterį, Manckį ir jo 
moterį neva už kreivą prisie- 
gą. Jai advokatavo kun. Die- 
lionis. Byla buvo rugpiučio 31 
d. Skvairas paklausinėjo skun
dikės ir skundžiamųjų ir pra
dėjo abejoti apie to skundo 
teisingumą, sakydamas, kad jis 
čionai nematąs- jokių skundžia
mųjų prasikaltimo ir nežinąs 
ko ta moteris norinti iš tų 
žmonių. ' Kunigas, išgirdęs 
skvaira taip kalbant, pradėjo 
drožti skvairui pamokslą, sa
kydamas, kad jei jus nenubau
si! tų žmonių ir neužstosi! už 
tą moteią, tai aš spendinsiu 
kelis tūkstančius dolerių ir už
stosiu ją, ieškosiu teisybės.

Skvairas žiuri akis išpūtęs. 
Mat, jis nežino kas tas per ku
nigas Dielionis ir mislina, kad 
tai geras koks kunigas. Bet lie 
tuviai, kurių, buvo prisirinkę 
didelis būrys skvairo ofise, 
pradėjo juokus krėsti iš kuni
go Dielionio pamokslo, klaus
dami lietuviškai: “ar daug ant 
drąsos kunigėli, išgėrei”.

Skvairas, matydamas, kad 
čionai tik juokai ir daugiau 
nieko, visus nubaudė po $10 ii 
skundikus ir kaltininkus. Skun-

užsimokėti 
nenorėjo 

buvo pa- 
Pa t upė jus

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZĄ

Ofiąo Valandos;
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111. 
■----- —..............

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirurgM 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Hahted St„ Ckicago 
arti 31st Street

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

M. A. Riley

žinoma, kas bus kas nebus, 
o advokatai tai pasipelnys.

Aldermonas
Pitsburgho lietuviams yra ge
rai žinomas, ba kada kunigas 
Kazėnai buvo susipešęs su sa
vo parapijonais kokie 4 metai 
atgal, tai Kazėnas savo para- 
pi jonus skundė aldermanui 
Riley. 1923 metais ,kada Pitts- 
burghe prieš gegužio pirmą die
ną buvo daromos medžioklės 
ant raudonųjų ir buvo areštuo
tas Baltrušaitis, Budninkas, 
Budninkienė ir Urbonas, tai jų 
apkaltinimo aktai irgi buvo da
romi pas aldermoną Riley. O 
Gataveckas ir Carnegies lietu
vius supažindino ksu aldermonu 
Riley.

Gal dėl to Gataveckas tą pa
žintį padarė, kad po Pittsburg 
ho medžioklei ant raudonųjų 
Gataveckas rinko aukas dėl Ur
bono ir Budinko, nors jie buvo 
tuojaus paleisti ir nebuvo su
darytas joks apkaltinimas. Vie
nok jie buvo pasidavę kanki
niais už “darbininkų \reikalus”, 
tad ir buvo progos aukas rink
ti. O Baltrušaitis nepriėmė to 
kankinių vainiko, tai bolševikai 
prakeikė jį kaipo “išdaviką” 
darbininkų reikalų.

—K oresponde n tas.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Lai PAIN- 
EXPELLBRIS

_ Praveja Skausmus t 
Trinkite greitai taip, kad iis 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per odą j pat t« vietfl, ii kur 
faeina nesmagumai.

ain-Expeileris palengvina kraujo 
sukepima ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą Ristomis.

j

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklia ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

UNSWECTEN££>

EVAPORATEP
milk

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

Optometrist 
gJ^Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Av. 
\ Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLElf, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit ciijkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”.
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

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

(iarsinkities Naujienose

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room Ž09 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

l. -----------

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard} 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1080. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Eanio 

Telefonas Canal 0164
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 1«, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. Ji. Iladley, Licensed 
710 \Vest 18th Str., Chicago, Iii.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. leiskite muiai 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161



NAUJIENOS, Chicago, HL
■■ 11 aafc ii »<uiii—awM»K4a

Antradienis. P 2? ?->25

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily.New» 

Pvblished Daily Except Sunday 
by the Lithuanian New« Pub. Co. lac.

 Editor p- OBIGAITIS 
1739 South Halated Street 

Chicago, IU.
Telephoae Kooaevelt 85M

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

8c. per copy.
E n te re d as Second Clasa Mattel 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted S L, Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8590.

KARINIS MUŠTRAS VAIKAMS.
• ••••* 

VOKIETIJOS KOMUNIZMO SUBANKROTAVIMAS.
• e e e • e

DVASIOS VERGŲ PARTIJA.

“Partija turi mesti į šalį, galutinai mesti tą 
sistemą, kuri atskyrė mus nuo plačiųjų proletariato 
masių ir iki tam tikro laipsnio mus izoliavo. Mes at
virai pareiškiame, kad mes šituo žvilksniu savo poli
tinį kursą pakeičiame...”

Išmesdama Fišerienę ir Maslową ir paniekindama 
visą partijos poziciją, Maskva nesiteikė nė atsiklausti 
Vokietijos komunistų partijos eilinių narių nuomonės. 
Tai ne narių “biznis”. Nariai turi, kaip buriutės, klausyt 
savo “vadų”; o “vadai” turi aklai pildyti Maskvos 
įsakymus. t j

Maskva tai neklaidingas popiežius, prieš kurį nė 
murmėti nevalia. Ir kur tu čia žmogus mumėsi, kuomet 
be Maskvos sendvičių nebūtų kuo dūšią palaikyti 
savo kūne!

Dar viena “proletarinės valstybės” reforma!
Chicagos “Daily News” korespondentas, Junius B. 

Wood, praneša iš Maskvos, kad liaudies komisarai (t. y. 
bolševikiškas ministerių kabinetas) sumanė įvesti karinį 
muštrą pradinių mokyklų vaikams. Jeigu vyriausioji ta
ryba (tur-but, krašto apsaugos) tą sumanymą pripažins 
geru, tai jisai bus pradėta vykinti nuo š. m. spalių mėne
sio 1 d. .

Komisarai nori, kad pradinių mokyklų vaikai lavin
tųsi kariniam muštre per dvejus metus po dvi valandas 
per savaitę. Be to, atostogų laiku vaikai turėsią eiti 
dviem savaitėm į manievrus ir mokytis viso to, kas yra 
reikalinga karo lauke: maršuot, lavintis žvalgybos gudry
bėse, vartot ginklus ir t. t. ■ ■

. * f 4 j. *

Sovietų valdžia, vadinasi, rengiasi paversti karei
viais ne tiktai suaugusius vyrus, bet ir 11-12 metų am
žiaus berniukus. Vietoje socializaeijos, jie vykdina kraš
to militarizaciją. Vietoje taikos ir žmonių brolybės idė
jos, jie skiepija krašto jaunuomenei militarizmo dvasią.

Kai bolševikų šeimyninkavimas Rusijoje pasibaigs 
(o tai ateis neišvengiamai, ankščiaus ar vėliaus), tai jie 
paliks savo įpėdiniams aršesnę militarizmo mašineriją, 
negu turėjo senoji Prūsija. O betgi yra naivių žmonių, 
kurie įsivaizduoja, kad Rusija dabar rengia kelią į pro
letariato pasiliuosavimą. Yra net tokių “beibių”, kurie 
tiki, kad proletariatas tenai jau esąs pasiliuoęavęs!

I . ■ . i'i'B' I -J',

Amerikos spaudoje nesenai buvo žinių apie “pervers
mą” Vokietijos komunistų partijoje. Atėjusieji iš Vo
kietijos laikraščiai tas žinias patvirtina ir rodo, kad “vie- 
nintėliems darbininkų vaduotojams” tenai klojasi dar 
blogiaus, negu buvo galima manyti.

Iš Vokietijos komunistų partijos vadovybės tapo iš
mesta ne tiktai garsioji Rūta Fišerienė, bet ir vyriausias 
“revoliucinio komunizmo” teoretikas Maslow. Juodu 
pašalino Komunistinio J'Lernacionalo eksekutyvis ko
mitetas. '

Pastarasis rugsėjo 1 d. paskelbė centraliniam Vokie
tijos komunistų organe, “Die Rote Fahne”, laišką, už
imantį ištisus tris laikraščio puslapius, kur tarp kitko 
sakoma:

Taigi Maskvos dekretu tapo ne tiktai išmesti j są- 
šlaviną du vyriausiuoju Vokietijos komunizmo šulu, bet 
ir tapo viešai pasmerkta jo politikos sistema. Maskva 
viešai pareiškė, kad savo politika Vokietijos komunistai 
atstūmė nuo savęs darbininkų minias.

Šituos Kominterno pareiškimus dėdamas, Vokietijos 
\ raudonųjų organas prieš visą publiką prisipažino prie 

savo partijos subankrotavimo.
Ir tai yra ne vien tiktai politinis subankrotavimas. 

Vos kelios savaitės atgal tie partijos vadai, kuriuos da
bar atstatė Maskva, buvo vienbalsiai išrinkti partijos su
važiavime; ir tas politikos kursas, kurį Maskva dabar 
atmetė, buvo partijos suvažiavime vienbalsiai užgirtas. 
Ar moraliai nesubankrotavusi partija leistų kam nors ši
taip autokratiškai naikinti jos nutarimus?

Užsimokėjimo kaina:
Chicagojo — paštą;

Metams .................................  $8.00
Pusei metų ..............................   4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.60
Vienam mėnesiui ....................  .76

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .............................. ... 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ......   76c

Suvienytose Wntijose, ne Chicagojo,
paštui

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .............................. 3.60
Trims mėnesiams ................... 1.76
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........... ~.......    $8.00
Pusei metų ..............................   A00
Trims mėnesiams .......    2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Bet jus klystumėte, jeigu manytumėte, kad tiktai 
Vokietijoje komunistai yra pavirtę tokiais dvasios ver
gais. Su Maskvos agentais ta pati istorija dedasi visur, 
štai, imkite kad ir mūsiškius, bimbinius-vabalinius cha- 
munistelius.

“Laisvės” 221 num. įdėta žinia apie nepaprastą ADP. 
LS. 1 kp. susirinkimą, įvykusį rugsėjo 14 d. (Brooklyne).

Tenai skaitome:
“Susirinkimas buvo šaukiamas, kad išduot iš at

sibuvusio Darbininkų Partijos suvažiavimo raportą.' 
Tariaus pasirodė, kad iki distriktų patvarkymų ne
bus leista duoti raportus, tai asmenys, kad ir buvę 
suvažiavime, raportų negali duoti.”
Na, kaip jums tatai patinka? Ar yra pasaulyje ka

me nors kita tokia organizacija, kur narių teisės butų 
taip varžomos?

Tos vadinamosios “darbininkų” partijos nariai ne
turėjo teisės rinkti tiesiog delegatus į suvažiavimą. Juos 
rinko vadų konferencijos.

Dabar gi, kai delegatai sugrįžo iš suvažiavimo, tai 
pasirodo, kad nariai neturi teisės ir delegatų raportų 
išklausyt, bet tam tikro vadų “patvarkymo”.

Ir tos avelės vergiškai lenkiasi prieš šitokią tvarką! 
Net parapijonys kelia protestus prieš savo klebonus, 

kurie juos mėgina šitaip pavergti.

Apžvalgaį
kkikačionybk ir priva- 

TINIAI TURTAI.

(Tęsinys)

Broliukų kurpalis• • r <
Remdamasis Mato evangelija 

savo “aiškinime” apie turtin
gąjį jaunikaitį, Marijonų laik
raštis ne tiktai elgiasi sauva- 
liškai, bet stačiai paniekina 
sveiką protą.

Pas Luką ir Markų, kaip 
matėme, apie “tobulybę” nėra 
jokios kalbos, o yra tiktai aiš
kus reikalavimas, kad jauni
kaitis atsižadėtų viso savo tur
to, jeigu jisai nori užsipelnyti 
“amžiną gyvenimą”. Su šituo 
reikalavimu pilnai sutinka ir 
tuoj aus po to sekąs Jėzaus 
įspėjimas, kad turtuolis nega- 
lįs įeiti į Dievo karalystę. Įspė
jimas išreiškia tą pačią mintį, 
ką ir reikalavimas, tiktai dar 
labiaus pabrėžia ją. Bet žiūrė
kite, kas išeina su Mato evan
gelijos pasakojimu. Joje yra 
įsprausta žodžiai (kurių nėra 
nei pas Luką, nei pas Markų), 
kad turtų atsižadėti reikia, — 
“jei nori būti tobulas”; bet 
palyginimas turtuolio prie 
“kupranugario” joje yra toks 
pat, kaip ir kitose dviejose 
evangelijose.

“Ir dar kartą aš sakau 
jums: Yra lengvinus kupra* 
nugarini įjerlysti per adatos 
ausį, ne kaip turtingam įdi- 
ti į Dievo karalystę.”
Taigi, visai taip, kaip pas 

Luką ir Markų. Bet pas Luką 
ir Markų šitas palyginimas 
yra logiškas; o pas Matą jisai 
pavirsta gryna nesąmone, kuo
met jo pastikojimą apie jauni
kaitį imi su pridėčkų žodžių 
apie “tobulybę” I

Iš tiesų: jeigu turtuolis pri
valo parduoti savo turtus tik
tai, kad patapus “tobulu”; jei
gu turtų atsižadėjimas sielos 
išganymui nėra reikalingas, — 
tai kokią prasmę tuomet turi 
Jėzaus žodžiai, kad turtingas 
žmogus negalįs įeiti į dangų? 
Jokios.

Jau vien paprastos logikos 
atžvilgiu todėl Mato evangeli
jos pasakojimą tenka statyti 
žemiaus, negu Luko ir Mar
kaus, — nekalbant apie tai, 
kad jisai yra vienas liudinin
kas prieš du. Iš tę kiekvienas 
protaująs žmogus padarys iš
vadą, kad Mato pasakojimą 
reikia pripažinti sugadinta, o 
ne tikra versija. Pradiniam, 
originaliam krikščionių pada
vime apie tą Jėzaus susitikimą 
su turtinguoju jaunikaičiu da
lykas turėjo būt aprašytas 
taip, kaip yra pas Luką ir 
Markų; Mato gi evangelijoje 
jisai 1 jau tapo iškreiptas, — 

nors iškreiptas taip negabiai, 
kad originale mintis da ir joje 
nėra galutinai paslėpta.

šitaip, iš tikrųjų, ir mano 
apie tas evangelijas Biblijos 
tyrinėtojai ir kritikai, kurie 
stengiasi ją supranti, o ne jos 

pagalba monyti žmonėms akis.
Bet Marijonų laikraštis daro 

kaip tik atbulai. Tą šv. Raštd 
vietą, kurioje randasi mažiau
sia nuosakumo, jisai laiko ge
riausia ir deda į “tikrosios 
krikščionybės” pagrindą. Mat, 
ta vietą atatinka jo pažvalgoms, 
Jisai Biblijoje ieško ne to, ką 
skelbė Jėzus ir apaštalai^ bet 
to, ką jisai gali pavartoti šių 
dienų kunigijos biznio apgyni
mui.

Ir jisai dar drįsta tauzyti, 
kad “Naujienos” tempiančios 
Biblijos žodžius ant savo kur
palio! Tą daro kaip tik jisai 
pats.

Krikščioniškas “mokslas”
Chicagos kunigų laikraštis 

rašo: /
“Tikroji krikščionybė žiu

ri į Šv. Raštą kaip į surašą 
apreikštojo mokslo, kurio 
tiesas reikia išpažinti, ir su- 
lyg kurio paduotų doros tai
syklių reikia gyventi, (ii vi
sokio kitokio mokslo siunčia 
iš kitokių šaltinių semti”.

Tai yra pasakyta tam, kad 
užginčijus “Naujienose” iš
reikštąją nuomonę, jogei Kris
tus ir pirmieji jo pasekėjai 
skelbė tokias idėjas ekonomi
niais klausimais, kurias galima 
vadinti “vartojimo (arba pasi
dalinimo) komunizmu”.

šitas užginčijimas tečiaus 
yra visai ne vietoje, nes mes 
niekuomet ir netvirtinome, kad 
krikščionybės steigėjai vadinę 
saVo idėjas- tuo vardu, kuriuo 
mes jas vadiname, arba kad 
jie bent turėję prieš savo akis 
aiškų tikslą sutvert naują eko
nominio mokslo teoriją. To ne
buvo ir negalėjo būt, jau, vie
na, dėlto, kad jie nebuvo (knok- 
slininkai. Apie Jėzaus moksli
nį išsilavinimą nėra žinoma 
nieko tikra; bet apie artimiau
sius jo mokinius, apaštalus, 
tai Biblija daugelyje vietų aiš
kiai sako, kad jie buvo be jo
kio mokslo žmonės. Apaštalų 
Darbuose, pav. aprašoma, kaip 
apaštalai Petras ir Jonas neuž- 
ilgio po Jėzaus mirties savo 
karštomis prakalbomis daryda
vo didelį įspūdį į minias žmo
nių; ir sakoma:

“Kuomet jie (žmones) ma
tė (Petro ir Jono7 drąsą ir 
pastebėjo, kad juodu yra 
nemokyti ir neapšviesti vy
rai (angliškam Biblijos teks
te: “unlearned and ignorant 

■' men”), tai jie 5 stebėjosi;; ir 
jie'pažino juodu? kad tai yra 
tie, ką buvo su Jėzum.” (Ap- 
ašt. Darb., IV — 13.)
Antra, Jėzus ir apaštalai sa

vo “evangeliją” taikė ne ko
kiems ten inteligentams, bet

neturtinga jai žmonių klasei? 
kuriai raštas tais laikais buvo 
dar net mažiaus prieinamas,
negu šiandie. Todėl jų uždavi
nys, žinoma, negalėjo būt la
vinti tuos biednus, tamsius 
žmogelius kokiose nors moksli
nėse “teorijose.” Jie davinėjo 

Kelionė nusibodo, nes užėmė 
apie 6 vai.... Užtikom lietaus 
išplautų tiltų, kuriuos “fiksi- 
no” meksikonai. Mums taip at
rodė, kad tiltą jie sugebės iki 
pavasario pastatyti. Sutikom 
“bosą” bežingsniuojant su 
vienu pasažieriu. Tegul jį bie- 
sas! Ir turėk kantrybės bei lai
ko! Įsivaizdinkit sau žmogų, 
kuris joja ant asilo iš Ensena? 
dos į Tijūną 69 mylias! Aš] 
pražilčiau bejodamas ant tokio 
galvijo, kuris į valandą pada
ro ne daugiau 5 mylių. “Tas— 
sakau — tai tikrai pasieks Ti
jūną ant visų šventų!..”

Bet tai tik pradžia. Kada 
mes važiavom, tai svajojom 
(bent aš) apie gerą viešbutį, 
poilsį, kino, restoraną, etc... 
Norėjom sau “pasizvalyti” 
Meksikos “kompforto”. Skai
tom pakely viešbučio rėkiamą 
ir nutarėm jame apsistoti. 
“Ali right”! štai netoli mies
telio sustabdo “permito”. Ne- 
susl'kalbam su “maskolium’’. 
Vis viena, važiuojam į.Ense- 
nadą su 3,000 gyventojų.

Įlanka, tiltas, medžiai, na- 
mai, kalnai, o miestelio lyg’ ir 
nematyt. Priemiestis. Ramina- 
mės “priemiesčiu”. Gi — musų 
viešbutis čia pat! Tpfiu! Ne
jaugi čia Ensenada?! . '• \

—Kad tave devynios kirmė
lės!... • '.J.'-''

Kazy, cik viešbutin!
Nuėjo. Mes žiūrim ir nesiži- 

nom kur esą. (Lyg' Pilviškiai, 
Alytus, Palanga —•- negalim 
sulyginti. Tokio “miesto” tur- 
but Lietuvoj nerastum.

Sugrįžo Pakštas su praneši
mu. 5 dol. už dvi “cottages”. 
Nusamdėm. Pastatyta, rodos, 
10 “cottages”, kurios vadinasi 
“Hotel.” Viskas labai švariai, 
tik nešvariai atrodo. Užmokė
jai pinigus, o toliau, tai kaip 
išmanai, taip is elgkis. Baugu 
nueit į tą vietą, kur karalius 
pėsčias vaikščioja...

Tiek to. Apsiprausę einam 
pietauti į geriausią restoraną. 
Radom. Viešbutis ir valgykla. 
Namas trijų aukštų, šiemet 
baigtas. Valgykloj — kinai. Už 
50 c. gavom gerus pietus. Už 
tai neteko rugoti. Alus po 15c. 
stikliukas. Gatvėj jautėmės ne
lyginant (Lukšiuos. Yra šaligat
viai cemento, bet gatvė nepa
žįsta akmens. Velniai suktinį 
šoka su dulkių debesiais.

Kada mes pamatėm kazar- 
mas su “maskoliais”, tai nega
lėj orii ištverti juoko. 'Rusų ki
tados buvo susmukę “masko
liai”, bet čia, tai tiesiog bai
dyklės. Juos praviršytų tik 
bolševikų “maskoliai”. Gaila, 
kad negalėjom “nupikčyti”. Ir 
jie nor “vajevotis” su ameri
kiečiais!.. .

Meksikonai, nelyginant Lie
tuvos čigonai, gyvena daug 
prasčiau, negu Vilnijos baltaru
sis. Vienam kambarėly kokios 
3 lovos, lopšys iš lentų sukal
tas ir musių 7 milijonai 832 
ttikstančiai 399. O kiek “bale
to šokėjų’’, “muzikąntų-ilgako- 
jų”, morkų sėklų etc., tai reik

jiems praktiško gyvenimo pa
tarimus ir patys savo pavyz
džiu rodė, kaip tuos patarimus 
vykdinti.

Taigi kalbėti apie Jėzaus 
mokymus, kaip apie “mokslo 
teorijas” tikrąja tų žodžių 
prasme, butų, žinoma, nesą
monė. Bet mes tuo ir nesame 
nusidėję. Mes kalbėjome tik
tai apie tas pagrindines mintis 
arba principus, kurių savo mo
kymuose laikėsi pirmieji krikš
čionybės skelbėjai. Tuos prin
cipus išnagrinėjęs, kiekvienas, 
kuris pažįsta ekonomijos moks
lą, pripažins, kad tai yra ko
munistiniai principai ir kad jie 
priklauso tam tikra; komuniz
mo rųšiai, būtent, vartojimo 
komunizmui.

O gal broliukų organas sa
kys, kad Jėzaus ir jo pasekėjų 
pamokinimuose apie praktišką 
gyvenimą jokių principų nesą? 
Bet tai butų visai neapgalvota 
šneka. Jeigu krikščionybės 
steigėjai savo pamokinimuose 
butų vadovavęsi vien tiktai 
praktiškos naudos motyvais, 
be jokios pastovios minties, 
tai apie juos šiandie niekas 
nieko nežinotų. Jų patarimai, 
kad it dar taip geri ir naudin
gi tiems žmonėms, kuriems jie 
buvo duodami, butų turėję ver
tę tiktai tame momente ir tose 
aplinkybėse, kuriose jie buvo 
duoti. Aplinkybėms gi pasikei
tus, jie butų pasidarę niekam 
nereikalingi ir butų buvę už
miršti.

Tuo gi tarpu yra faktas, kad 
Kristaus (arba tų, kurie kalbė
jo jo vardu) mokymai ne tik
tai ne buvo užmiršti, bet tolyn 
rado vis dauginus pritarėjų ir 
per ilgą laiką jų įtaka į žmo
nes augo, nežiūrint to, kad at
siminimai apie Jėzų bei apaš
talus ir tas sąlygas, kuriose jie 
veikė, darėsi vis labiaus neaiš
kus. šitą įtaką į žmonių pro
tą krikščionybė darė ne tuo, 
kad ji teikė tam tikram mo
mentui ir tam tikroms’ aplin
kybėms pritaikytus naudingus 
praktiškus patarimus, bet tuo, 
kad jis pamokinimai rėmės 
tam tikromis pastoviomis idė 
jomis.

šitas idėjas, kiek jos* liečit 
ekonominį žmonių gyvenimą, 
mes čia ir gvildename*.

Gi Marijonų laikraštis rei
kalauja, kad jos butų visni at
mestos, kaipo neturintis jokios 
reikšmės dalykas, Kristui, gir
di, ekonomijos ir politikos klau
simai visai nerūpėję; jisai no
rėjęs palikti žmonėms tiktai 
doros taisykles. Bet tai yra 
faktų iškreipimas ir sauvališ- 
kas Jėzaus “norų” aiškinimas, 
kurių jisai nėra niekam pa
reiškęs. Jeigu krikščionybės 
mokytojas nebūtų turėjęs tiks
lo kištis į nuosavybės, turtų 
paskirstymo ir panašius žmo
nių reikalus, tai kam jisai bu
tų nuolotos kalbėjęs apie tai? 
Kam butų nuolatos tuos klau
simus diskusavę ir dėl jų gin
čijęs! apaštalai ir mokiniai?

Doros srityje krikščionybės 
mokslas nėra nė kiek geriaus 
sutvarkytas, kaip ekonomijos 
srityje. Jokios moksliškai ap
dirbtos teorijos toje srityje 
krikščionybė nepaliko; priešta
ravimų gi joje begalės. Pasi
remiant evangelijomijf, negali
ma net tikrai pasakyti, kad 
Jėzus davė bent artimo meilės 
prisakymą, kuris yra paprastai 
laikomas kertiniu akmeniu 
krikščionybės moksle. Juk pats 
Marijonų laikraštis anądien 
citavo iš Luko ėvangelijos to
kius žodžius:

“Jei kas seka mahim, o 
netur neapkantoje savo tėvo, 
ir motinos, ir moters, ir vai
kų, ir brolių, ir seserų, o dar 
ir savo sielos, negali būt ma
no mokiniu.”

Išsimaudžius Pacifike
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

daug darbo padėt, kol suskai
tysi. Asilai, mulai, ožkos, viš
ta, puse gaidžio, tai miestelio 
pažiba. Vargas, vargas ir dar 
vargas. Musų dzūkai Vilnijoj, 
tai “ponai”. Taip ir Zaleckis 
tvirtino, nes jis pats dzūkas.

Tai tau ir Meksika! Vyrai, 
važiuojam! Važiuojam iš Me
ksikos, nes gailesio jausmas 
gal mus užslopinti. Kiniečiai 
siurbia kraują prisimynę, kaip 
Lietuvoj žydai. Visas “biznis” 
kiniečių ir amerikonų rankose.

Meksikos giltinė
Tai reiškia, vadinasi, apžiū

rėję keletą fotografijų nusi
traukę su asilais, rūpinomės 
kuogreičiausiai apleisti tą 
“biedną kraštą”. Vakare užsu
kom į “traktierių” išsigerti. 
Buvus tokioj laisvoj šaly, rei
kia tos “laisvos” paragauti. 
Mudu su Feliksu ištraukėm |>o 
burnelę stipriosios, užgėrėva 
po alų ir užsimokėję. ..dole
rį ir dvidešimts centų, nusi- 
spiovę išėjom ieškoti vakarie
nės. Kaip kartas užsukom į 
•“italljiano retfauraną” maka
ronu pavalo t i. Restoranas 
mažutis, bet švarutis. Rusiškas 

tipas mums patarnavo. Mote
ris ar mergaitė — nežinau. 
Pasakojo, kad ji iš Odesos jau 
7 metai kaip čia apsigyveno. 
Yra ir daugiau rusų. Vakarie
nę davė pusėtiną už 50c. Atsi
sveikinę traukėm ant tilto. Te
nai radom svajonių šulinį. Mus 
globojo svajonėmis papuošta 
naktis.

Važiuojam vyrai! Taigi va
žiuojam. Važiuojam tuo pačiu 
šunkeliu. Negražius įspūdžius 
Eusenados, nuplovė Pacifiko 
krantai. Vienoj vietoj buvo 
gražus reginys nuo kalno. Nu
tarėm fotografuoti. Zaleckis 
prie antro užsisukimo nuo sta
čio kranto nusprudo vienu ra
tu ir mes pasijutom jau... ant 
šono. Aš norėjau šokti, bet 
dygliuoti krūmai sulaikė. Lai
mei Feliksas suspėjo “inžiną” 
užgesyti, tai mes įkalnėj su
stojom skersai. Dar pėda, 
ir mes jau galvotrūkčiais bū
tume nuriedėję pakalnėn, iš ku
rios ligi Kalėdų nebūtume sa- 
kaulų susirinkę.

Musų visų veidai išbalo ir 
tik už keliolikos sekundų pra- 
bilom. Juokai šalin! Meksiko- 
niška giltinė 'nusikvatojo iš 
pykčio. Nepasisekė keturių 
lietuvių palaidoti...

Gasolinas išgelbėjo
Kada mes išlipome iš ekspre
so, tai mėginom atsigauti, bet 
truko kvapo. Mėginom juokau
ti, tik nebuvo iš ko. Mirtis čia 
pat uolose viliojo mus. Prieš 
mus nuvažiavęs pakalnėn au
tomobilis sustojo, nes norėjo 
skubėti pagalbon. Mes davėm 
ženklą, kad viskas gietrai. Tuo
jau “nupikčinom” tą vietą zir 
ruošėmės kopti ant kelio. Za
leckis užkinkė “inžiną”, bet 
automobilis visai nepajudėjo 
iš vietos, žemė buvo minkšta, 
todėl ratai lindo gilin. Musų 
laimei, lipo aukštin trokas su 
gasolinu. Pagalba buvo čia 
pat. Belle Fourche mus išgel
bėjo “kiaulės”, o Meksikoj — 
gąsdinąs. Padėkoję už su
teiktą pagalbą, laimingai lei
domės nuo kalno.

Už 30 mylių mes busim Ti- 
j uanoj, o dar desėtką pridėję, 
pasieksim National City. Vėl 
busim savo šaly. Ameriką ir 
Meksiką palyginus, gautume 
Vokietiją ir Rusiją.

(Bus daugiau)

Vadinasi, išeina, kad Jėzus 
ękelbė ne vien meilę, bet ir 
peapykantą!

Vienok tie prieštaravimai 
šv. Rašto mokymuose apie do
rą neturi būt kliūtis tam, kad 
jį pripažinus doros “rankve- 
džiu”!

Jeigu surandame prieštara
vimų Biblijos moksle apie tur
tus ir nuosavybę, tai tas moks
las, pasak Marijonų organo, 
reikią pripažint visai nepriva
lomu ir nesvarbiu; bet jeigu 
tokių pat ir net dar » didesnių 
prieštaravimų suranadme jos 
moksle apie dorą, tai jisai vis- 
tiek esąs svarbus ir priversti
nas kiekvienam krikščioniui! '

Kur gi čia to laikraščio nuo- 
sakumas ir teisybė?

(Bus dauginus)

ŲIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir .pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Skaitytojų Balsai
[čZi išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

DAR ŽODIS .DAILĖS MYLfi 
TOJUI

Žilos senovės priežodis sako: 
“Jupiteriui, tu pyksti, reiškia 
ne tavo pusėje teisybė.’’ T^į 
kaip tiktai galima pritaikinti 
Dailės Mylėtojui, nes jo straip
snis buvo pilnas tulžies ir už
gaulingo tono,, netiktai gerb. 
Vaičkaus adresu, bet ir tam 
tikroms grupėms žmonių. Pir
mas dalykas ginčuose ir įvai
riuose diskusijose nenustoti 
lygsvaros, ypatingai . meninin
kams arba meno ūpo žmonėms.

Kuo remdamos Dailės Mylė
tojas l>ando pavadinti džiazo 
mylėtoju tų žmogų, kurs visai 
nepasitenkina vien tik šokiais 
ir kritikuoja tas grupes žmo
nių, kurie taip siaurai aprube- 
žiuoja savo sielos reikalavi
mus, kad pasitenkina vien tik
tai šokiais ir žaislais? Ne džia- 
zo*mylėtojas kaip tiktai ir už
puola Dailės Mylėtojų užtai, 
kad jis agituoja už šokius. Aš 
dar sykį pakartoju, kad man 
nepakeliui su tais, kurie savo 
sielos tobulinimų randa šokiuo
se.

Iš kur Dailės Mylėtojas se
mia tas žinias, kad ne džiazo 
mylėtojas užsipuola ir kritikuo
ja “Birutę“, kaipo meno ūpo 
žmonių ir menininkų organiza- 
eijų? Priešingai, jis yra dide
lis “Birutės“ šalininkas, jis 
kiek galėdamas remia ir agi
tuoja už ją, ir tiktai susirūpi
nęs “Birutės“ likimu ragina 
p-ną Vanagaitį pradėti darbą.

Vaičkus negali eiti į svečius, 
nes neturi laiko. Ir negali pas 
save svečių priimti, nes neturi 
tam reikalui lėšų. Jis visų savo 
uždarbį deda į teatrų, kad te
atras progresuotų. Bet čia rei
kia pastebėti nepaprastų čika- 
giečių širdingumų ir jautrumų. 
Ačiū jiems už jų lietuviškų 
širdį.

Toliaus, Dailus Mylėtojas, 
kalbėdamas apie įvykusius ir 
neįvykusius Vaičkaus dramos 
teatro vaidinimus ir vėl iškrai
pė faktus. Kalba apie kokius 
tai “Pakrikėlius”. Vaičkaus 
dramos teatras niekados nesta
tė “Pakrikėlių“. Pakrikėliai ėjo 
Amerikos (Lietuvių Teatro Kū
rėjų Sąjungos teatre. Tai tegul 
Dailės Mylėtojai su Amer. Lie
tuvių Teatro Kur. S-ga ir pa
sišneka. O rašydamas apie ne- 
įvykusį Vaičkaus dramos teat
ro vaidinimą Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Dailės • Mylė
tojas, lyg ta Gogolio unter- 
oficieriaus žmona, patsai save 
išplakė. Jam buvo aiškiai pasa
kyta, kad Vaičkus iš priežas
ties sužeidimo išgulėjo dvi sa
vaites lovoje ir joks daktaras 
negalėjo atspėti kiek ilgai jis 
sirgs, reiškia, negalėjo būti ga
rantijos, ar gali būti vaidini
mas ar ne. Bet gerbiamieji 
paskaitykit, ką jis rašo: “J tų 
vaidinimų prieš 15 minučių li
gi pradžios, atėjo tik dr. Ka
ralius ir p. Menas. Reiškia ne
vaidino todėl, kad publikos- ne
buvo.“ Kiekvienas padarys iš
vadą, jeigu patikėti Dailės My

lėtojo žodžiams, kad musų pub
lika turi susirinkti anksčiaus 
paskirto laiko ir laukti, kaip 
kokie vaikučiai žaislų, kada 
pradės- juos bovyti. Musų pub
lika užimta darbais, reikalais 
ir ji visados pasivėlina. Yra 
didelis džiaugsmas, kad ji su
sirenka punktualiai, bet pap
rastai ji visada pusvalandžiu 
vėliau ateina.

Paskui Dailės Mylėtojas vi
są laikų baugina žmones, kad 
liuli House pavojinga vieta 
publikos lankymui, kad tenai 
įtaisyti lyg kokie stoek jardai, 
kur žmones žudo. Vienok tas 
jo bauginimas neatsiekia tiks
lo. Faktai rodo, kad publika 
nesiskaito su Dailės Mylėtojo 
patarimais ir mato tame kokį 
tai blogų norų, atbaidyti pub
likų, suklaidinti jų. Čia reikia 
pridurti, kad Chicagoj visur 
yra įvairių atsitikifnų. Praei
tais metais Mildoj nužudė žmo
nes, Bridgeporte ant 31 kas 
kas savaitę yra atsitikimų-api- 
plėšimų. Gyviausioj vietoje 
ant Halsted st. grįžtant iš 
Mildos teatro su kasa Satkaus- 
kiams, plėšikai atėmė iš jų pi
nigus. Tai čia reikia padaryti 
išvadų, kad nereikia lankytis 
publikai nei į Mildos teatrų, 
nei į Auditoriją, kad kas ne
užpultų. Kaip rusiškas priežo
dis sako: “Vilkų bijoti, nei į 
mišką neiti“.

Dabar paliesiu svarbiausi ir 
skaudžiausį dalykų. Dailės My
lėtojas, rašydamas savo straip
snį, labai skaudžiai užgavo vi
sus tuos žmones, kurie dirba 
Vaičkaus dramos tedtre. Jis sa
ko: “kad Vaičkus ^sušaukė gru
pę žmonių, pavadino juos ge
nijais, ^atspausdino plakatus, 
ot ir teatras“. Čia, žihoma, au
torius norėjo išjuokti, tik labai 
tas jam nepavyko. Ta grupė 
žmonių, kuri dirba Vaičkaus 
dramos teatre, yra Chicagos 
lietuvių publikos gerbiama ir 
musų laikraštija tų pabrėžė 
savo recenzijose, savo gražiais 
atsišaukimais apie tea* p sąs
tatų. Gražus obalsiai tilpo ir 
“Naujienose“ ir “Drauge“.

Toliaus jis pavadino niekam 
netikusiu “Vyčių“ chorų. Nę 
mano dalykas ginti ir užsistoti 
už “Vyčių“ chorų, bet tokie 
nekultūringi išsireiškimai apie 
lietuviškų chorą yra ne vietoj, 
nes ir jie dirba meno darbų, ir 
gaivina lietuvių dvasią.

Tiktai Vienas 
MėnesisDaugiau
— kol atsiras rytmetinės Rudeninės šalnos ir 
jau reikės pradėti kūrenti pečius.

Ar jus jau prisirengę dėl šaltesnio oro, ar 
pirmas šaltis ras jumis su tuščia anglinyčia?

Jei jus dar neužsisakėt anglių žiemai, pasi- 
žymekit, kad tai padarytumėt ŠIANDIEN. Jus 
surasite, kad bus ekonomiškiau ir labiau užga
nėdinančiai jei Consumers Company pripildys 
jūsų orderį.

Telefonuokit - Franklin 6400
(oiisumers (ojnpany

45 Kuro Jardai — Vienas Arti Jūsų

Anglys - Coke - Ledas - Nainy Materiolas
Virš (>,000,000 Ton v i Metus

Nathalia Ciane iš Brooklyno 
yra nepaprastų gabumų mergai
tė. Ji yra tik 12 metų amžiaus, 
bet jau spėjo pasižymėti kaipo 
poetė. Anglijos rašytojų, dra
maturgų ir kompozitorių drau
gija priėmė jų į savo narių tar
pą. Kadangi tai draugijai pri
klauso tik pasižymėję žmonės, 
tai būti jos nariu skaitoma di
dele garbe.

Eilėraščius rašyti Nathalia 
pradėjusi nuo pat mažens. Ji 
taipgi skaičiusi viską, kas tik į 
rankas pakliuvo.

Dabar pakalbėsim trumpai 
apie Vaičkaus partyviškumų ar 
nepartyviškumą. Vaičkus atva
žiavus į Ameriką dar Brookly- 
ne pasisakė, kad jo tikslas Kur
ti autonomišką teatrų, kurti 
tokį teatrų, kurs butų, pilnoj 
prasmėj, to žodžio, laisvas, ne- 
silenktų nei į kairę nei į deši
nę, o tiktai vien iškėlęs aukš
tai meno žibintą, koncentruotų 
menininkus ir meno ūpo žmo
nes prakilniam darbui ir ta li
nija jo yra išlaikyta iki galo. 
Neturėdamas tam tikslui lė
šų, jis ieško iš visur medžia
ginės ir moralės paspirties. Ir 
tokių medžiaginę ir moralę 
paspirtį jam teikia įvairių sro
vių žmonės ar tai katalikai, ar 
tai tautininkai, ar tai socialde
mokratai ir net komunistai, ku
rie yra tikrai nusistatę jokios 
kitos organizacijos neremti, o 
prieš Vaičkaus darbuotę neiš
drįso išeiti. Ir šiandiena Vaič

kus mokytojauja pas darliie- 
čius komunistus ir jiems skie
pija meno kibirkštėlę. Vaičkus 
vaidina bažnytinėse svetainėse, 
Vaičkus eina visur, kur plaka 
lietuvių širdys ir visiems tiems 
yra dėkingas, kurie remia jo 
idėjų. Vaičkus įteikė, išvažiuo
jant Kemėžams, gyvų rožių bu
kietų ir karštai pasibučiavęs 
atsisveikino su jais ne dėlto, 
kad Kemėža yra socialdemo
kratas, bet dėlto, kad jis remia 
meną, kad jis yra gilios doros 
žmogus. Vaičkus lankosi į vi
sus parengimus, jeigu tiktai'iš
gali. Vaičkus sveikina Vy
čius, kaipo lietuvių jaunimo 
organizaciją. Vaičkus vseikina 
Rymo Katalikų Federacijos 
Kongresų, kad ir jie turėdami 
įtekmės į plačias mases, neuž
mirštų, neapleistų menų.

1921 m. Vaičkus vaidino 
Amerikos Lietuvių Susiv. Sei
mui ir jų prašė moralės ir me
džiagines paspirties nuolati
niam lietuvių teatrui. Bet tai 
nereiškia, kad jis yra tos ar ki
tos partijos bei organizacijos 
narys. Jeigu vieno ir to paties 
žmogaus darbuotę remia ir ka
talikai, ir tautininkai, ir so
cialdemokratai, ir komunis
tai, tai aišku, kad jie yra įsiti
kinę, kad Vaičkus, savo meno 
dirvoj, yra bepartyvis. Ir man 
atrodo, kad mums tokio žmo
gaus ir reikia, kurs vienytų 
lietuvius į vienų galingų orga
nizacijų, po meno vėliava.

Apie Vaičkaus darbuotę ga
lima užbaigti eilėmis musų žy
miausio lietuvių poeto Petro 
Vaičiūno, pašvęstoms musų 
“dramos tėvui“.

“Ne aš niekam nevergausiu, 
nors tai butų pats dangus!

Aš visur sau laisvės gausiu, 
kolei siela kūne bus!...“

Dabar trupučiukų prozos. 
Labai pradžiugino mane žinia, 

KRENN8 DATO'S
. , .<• ’•. ■, . t/. .< • T

Lengvais išmokėjimais

>hoVke

k M** .

Del tolimesnių informacijų telefonuokit 
Superior 7046, arba utsiųkit kuponų Dabar!

rųšies namus užganėdi- 
speciaiių reikalavimų.

-M ED1NIU S—ST U CCO

Mes tikrai suteikiame 
r nekąinos 
MES PAR- 
-J <>W, GA-

Gaukite Apskaitliavimą Pirm 
Kol Statysit

Mes maloniai suteikiame planus ir apskaitliaviinus dykai 
Jei norit darykit palyginimus. Daleiskit jumis įtikinti, kad 
mes galim pastatyti namą kokį jus norit labai pigiomis kai
nomis ir lengvais išmokėjimais.

Tvirtina Konstrukcija
Visi musų garadžiai, bungalows ir t. t. yra tvirtai pasta 

tyti (bet. ne gatavai supjaustytos sekcijos) ir statomi nagai 
jūsų speciali orderį iš planų nupieštų jūsų architekto. Ma
teriolas vartojmas tiktai pirmo? klesos. Teisingas ir atsa" 
įantis darbas užtikrintas geru prižiūrėjimu musų inžinierių.

Musų Pačių Lentų Jardas
•

Visas materiolas yra imamas iš musų pačių lentų jardo 
Musų labai didelis mateYiolų išpirkimas daleidžia įsigyti 
viską kas feikia namų statymui, išdirbysčių kainomis, ir 
mes suteikiame tą sutaupymą jums. T“ 
jums didžiausią vertę namų už jūsų pinigus ir 
daugiau negu paprasti, pigiai pastatyti namai f.“ 
DUODAME NAMU MATERIOLĄ DEL BUNGAL„ 
RADŽIU IR T. T. Iš MUSU PAČIU LENTŲ JARDO

STATO
BUNGALOVVS,
GARADŽII S (visokiu stilių ir mieru) 
GASOLINO STOTIS
UŽKANDŽIU ir GĖRIMU STANDAS
PURČIUS ir LANGUS

Iš mažesnės
nimui jūsų
MURINI LS

Jums reikia turėti tiktai biskj pinigų. Mes turime išdirbę 
labai gerą finansavimo planą su kurio pagelba jus galit 
mokėti ilgą laiką mažais mėnesiniais išmokėjimais

KRENN & DATO, Ine.
BUNGALOW AND GARAGE DEPT.

Office: 936 No. Michigan Avenuc - Telephone Superior 7046 
Lumber Yard: 2453 So. Ashland Avenue

kad Rymo Katalikų Federacija 
suteikė Vaičkaus teatrui pas
kolą. Labai malonu tai girdėti 
jeigu tai teisybė. Gerai butų, 
kad ir kitos organizacijos pa
sektų jos pavyzdį, nes niekur 
teatras negali gyvuoti be sub
sidijos ir paramos iš visuome
nės.

šiuomi baigiu savo mintis ir 
norėčiau, kad tam butų pasta
tytas taškas. Bet jeigu Dailės 
Mylėtojas norėtų didesnės sa
tisfakcijos, tai jam bus patar
nauta. Tąsyk bus mažiau žo
džių, daugiau faktų ir doku
mentų.

—Ne džiazo mylėtojas.

P. 8. Jeigu Dailės Mylėtojas 
įrodys faktais Vaičkaus parly- 
vingumą, jis už tai gaus šimtų 
dolerių.

Ne džiazo mylėtojas.

Įvairenybes
LAIKO IR ATSTUMO 

KLIŪTYS

Pastarųjų amžių žmonių 
mintys, beieškant įvairių, nau
jų išradimų, susidurdavo su 
laiko ir atstumo reikšme. Pa
šalinus šias dvi svarbiausias 
kliūtis, žmogus galės suderinti 
veiksmus su vaizduote. Tai 
reiškia, leiskim, sėdus prie sta
lo pietų yra laisvos aštuonios 
minutės, o kad šitas laikas, be 
abejonės, brangesnis už viskų 
nedingtų veltui, mažu rankos 
judesiu užtenka patenkinti pir
mą galvon atėjusį smalsų klau
simų, kas dedasi Afrikoj, pa
žvelgus pro mažų kišeninį prie
taisėlį, nukreiptų reikiamon 
pusėn. Visa bus geriau maty
ti, negu auksinis pinigas delne. 
Bet to maža: sudomintas žiū
rovas pats nori ten pabuvoti, 
bet nepasivėlinti pietų. Laiko 

jis turi dar 6 minutes, ne kiek 
negaišdamas, sėda j tinkamą 
prietaisų ir radio pagalba 
brūkšt, — pusę sekundės ir jis 
vietoje. Atlikęs kas reikia, vėl 
tokiu pat bud u brūkšt prie 
stalo. Čia kaip ti kir pietus pa
ruošti.

( Tačiau nežiūrint tokio sten
gimosi, šias kliūtis pilnai paša
linti ‘bepasisekė, <nors garsą 
siunčiant, laiko atžvilgiu kliū
čių nėra, bet atstumas nenu
stoja reikšmės. Mes, užsidėję 
tam tiktus ausinius aiškiai gir
dim garsų tą pat akimirka, 
kai nuo Londono artisto lupų 
jis nutrūksta lygiai, kaip ten 
pat sėdys anglas, bet japonas 
šito gražaus garso negirdės, 
kad ir geriausiai ausis išsiva
lytų ir kelis tokius ausinius 
užsidėtų.

Laikui bėgant, galimas daik
tas, kad laikų ir atstumų bus 
tiek sunku pašalinti, kaip kad 
dabar iš gyvsidabrio pasiga
minti aukso. (“T.“).

Y ANKEE

mo-1UAUJAS, pagerintas
11 delis su daugeliu naujų 
gražumų. Jis vertas užsi- 
tikėjimo, kurio visi ieško 
Ingersoll’yje.

. 8J.

’ KENTĖJO PO. 11
GIMDYMO KŪDIKIO

Trubelis pasireiškė todėl, 
kad ji pergreitai pradėjo 
vaikščioti. Pagelbėjo varto
jant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Talcville, New York. — “Aš manau, 
cad jums žingeidi! bus sužinoti, kad

. ............ aš gavau didelę 
pagelbą vartojant 
jūsų gyduoles. Po 
gimdymo mano tre
čio kūdikio, aš per
greitai pradėjau 
vaikščioti. Prieš 
pat gimimą mano 
penkto kūdikio, aš 
įgavau uždegimą 
pūslės ir kitą ligą. 
Pamačiau jūsų ap- 

,-.......... skelbimą Liverpool
(Angliioj), aš pradėjau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound ir 
tai buvo geriausis mano gimdymas ko
kj aš kada turėjau. Kuomet aš tik
tai jaučiuosi blogai, aš visuomet var
toju Vegetable Compound kaipo toni
ką. Mes nesenai atsikraustėm iš 
Brockville (Canada) aš buvau labai 
užganėdinta, kad viena krautuvė už
sakė man tų gyduolių ir aš jas ga
vau šiandien. Aš nebusiu be tų gy
duolių nei už jokius pinigus ir aš re
komenduoju jas visoms moterims 
apielinkėje, nes aš žinau, kad jos pa
gelbės bile kokiai moteriai, kuri var
tos jas”. — Mrs. Agnės VVingall, 
Talcville, New York.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, jos 
pagelbsti nuo visokių moteriškų ligų. 
Parduodamos pas aptiekorius visur.

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighfon Park Aptieks
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

■■■ ——i i—y—i

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų,’inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

Kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura
sti tikrą 
priežastį 

jūsų ligos. 
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodjjimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
rinusį patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
krąujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 60G ir 914 ir geriausis Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisų kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.,

Kampas Monroe St., Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėiioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 50t 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

1 Jei ieškiJ barmenų 
skaityk Naujini# skelbimus.
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Jos tėvai seniau buvo turtin
giausi vakaruose, bet paskui 
nubiednėjo ir liko be skatiko. 
Jie išpradžių buvo neturtingi 
bet 
bai 
vas 
dė

ilgins keturias gatve-duktė.>r buvo Ruth. 
karių linijas

CHICAGOS 
ŽINIOS paskui radus aukso, jie la- 

praturtėjo. Tada jos te 
pametė pirmą pačią ir ve- 

antrą, dainininkę, kurios 
Tėvams 

nubiednėjus, Ruth 1911 metais, 
dar jauna *mergaitė, atvyko už- 

Po derybų tarp miesto ir gat-!karia,,ti Chic««? nea ’* buv0 
vekarių kompanijos apie prail- >r“ ukto,ė lr vlsal neblo«a ra‘ 

išytoja. ~...........
riauti 
riavošiaurinėj

Sankrova yra didele ir graži, 
naujame specialiai jai nabuda- 
votame name, prie dviejų bul
varų Ashland ir Ogden, 
kas yra labai paranku autoino- 
bilistam-s, nes nereikia grūstis 
vidurmiestin.

Karnivalas gi surengtas pasi- 
džiaugimui atidarimu naujos 
didelės sankrovos ir pagarsini
mui “mid-west” miesto dalies. 
Per visą šią -savaitę ten grieš 
muzika, vakarais niekurios 
gatvės bus uždarytos ir tęsis 
šokiai. Yra daug kitų gra
žių pamarginimų, rodomų po

lai ir buvo priežastis jos mir-’piet ir vakarais, pavz., šokimas 
Pasak daktarų, ji buvo degančiais drabužiais iš didelės 

tiek silpna, kad negalėjo per- aukštumos į vandenį, vartima- 
si-s dviračiais, akrobatai ir tt. 
Karnivalas užsibaigs šeštadie-

Tečiaus vieton užka- 
Chicago, ją pačią užka- 
narkotikai ir degtinė.

atsisakė Savickį išduoti rėmiau- ’ vickį. Esą gali kreiptis prie 
ties tuo, kad Savickis nebuvo federalinio teismo ir kaltinti 
išvažiavęs iš Illinois valstijos ir t Savickį gabenime vogtų daiktų 
todėl negali būti teisiamas Wis 
consino valstijoje, bet jeigu yra 
kokis prieš jį kaltinimas, jis tu
ri būti teisiamas Illinois valsti
joj. Po to VVisconsino valst. 
telegrafavo, kad Savicką paliuo- 
suotų, nes ji atsisako nuo toli
mesnio kaltinimo prieš jį, ne
galėdama stoti Illinois teisman.

Mat prieš kiek laiko liko iš
pieštos kelios sankrovos Green 
Bayt Wis. Daugelis iš tų san 
krovų pavogtų* daiktų likę ras
ti pas Savickį. Be to likę su
su imti keturi plėšikai, kurie 
prisipažinę, kad Savickis* juos 
pasiuntęs į Wisconsiną išplėšti 
tas sankrovas, ką jie ir pada
rę, išvogtuosius daiktus atga
bendami tiesiai Savickiui. To
dėl tai Wisconsinas ir norėjo 
teisti Savickį.

Tečiaus tvirtinama, kad Wis- 
consinas dar gali išgauti Sa-

iš vienos valstijos kiton. Fe
deralinis gi teismas turi teisėj 
išgauti kaltinamąjį asmenį ir 
be gubernatoriaus leidimo. Bet 
ar Wisconsinas tai darys dar 
nežinia, kadangi tai tik nieku- 
rių asmenų sumanymas, bet 
valstijos.

LIETUVOS ŽINIOS

ne

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.'

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 25 centai.

Kasdieninis vartok

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kilų 

pahirnaviinas

SUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime priduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 36 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiską.

Musų krikščioniškas .reikalas.
Estai pernai turėjo “140 by

lų”, o Lietuva, laikraščių ži
niomis, ruošiasi prie “400 by
los”. 1926 m. balandžio mėn. 
bus teisiama apie 400 žmonių 
už “neblagonadežnastę”. Mat, 
Lietuva maža, bet jos darbai, 
tai lyg milžino...

ties.

LIETUVON

■■Si *

geriausių išdir-

Šokiai
Apeigos

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

ir Adams 
priklauso 

turi kitas 
sankrovas 
daly. Ma-

astuonių
Mayoro par

buvo pavieto iždininkas

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

ATSISAKĖ IŠDUOTI SAVIC
KĮ WISCONSINUI

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

NS
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PE-RU-NA

ginimą šešių gatvekarių linijų 
tapo susitarta prailginti ketu 
riaa linijas — dvi 
miesto daly, o dvi pietinėj. Dvi
tų linijų reikalauja tik forma
linio Illinois prekybos komisijos 
Užgyrimo, kadangi ji jau už- 
gyrė pienus. Tos dvi linijos?. 
yra Devon Avė. tarp VVestern' 
ir Kedzie ir Cicero Avė. tarp 
Irving Blvd. ir Montrose Avė. 
Nors kompanija sutinka tuo 
jaus pradėti tiesti dvi linijas 
pietinėj daly, bet ten nėra su
sitaikinta *u geležinkeliais, per 
kuriuos tie gatvekariai turėtų 
eiti. Tos linijos yra — 79 
gatvės, tarp Ashland ir West- 
ern Avė. ir Ashland Avė. tarp 
87 ir 95 gatvių. Penktai linijai 
— 87 gatvės, tarp Vincennes ir 
Bobey Avė., pasipriešino kom 
panija ir tas klausimas bur. 
svarstomas Illinois prekybos 
komisijos. 1

Buvusi milionierė pasi
mirė kaipo munšai- 

no auka
Namuose prie 3802 Filis A v. 

rasta negyvą Kuth Tabor, duk
terį buvusio senatoriaus H. A. 
W. Tabor iš Colorado. Jos nu
gara ir kojos buvo apdegintos 
karštu vandeniu. Nors polici 
ja neturi tam įrodymų, tečiaus 
mano, kad ją kas nužudė. Bu
vęs saliunininkas, dabar real 
estatam. r.as Jack Reid tapo 
areštuotas vien de'to, kad pas 
ją ras a jo fotografiją, kurio.? 
užpakaly užrašyt.*.: “Jei kas 
mane užmuštų, anotuokite šė 
vyrą, nes jis bus tiesioginia’ 
ar netiesioginiai kaltas už ma
no n; rtį ” Jis 11 žino ka’p 
pas ją atsirado jo fotografija 
taipji i jos nematęs jau kėlėt 
menes?). Taipjau jieskom 
tūlo “Bill,” kuris jrvvenęs su 
Buth ! abor.

Reprezentuojame
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singą dirbtuves kainą ant lengvų 
išmokėjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Stock Room 3327 So. Halsted St.

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St.
Ckicagv, UI.

nešti mažiausio susijudinimo,
ji nusigandusi, kada ją aplie
jo karštas vanduo ir nuo to ji ny didele ir gražia paroda, lai- 

—_• -------- — ifce kurjos gražiausiai išpuoštas
vežimas gaus dovaną. >

mirusi. Jos mitina gyvena ma
žytėj šandukėj ties Leadville. 
Colo., kur buvo jos vyro kasy
klos, jai pranešta apie dukters 
mirtį, bet ji nieko neatsakė ii 
duktė turbut bus palaidota be
turčių miesto kapinyne.

Atidarė naują depart 
mentinę sankrovą

Pereitą šeštadienį didelėmis 
iškilmėmis mayoras Dever auk
siniu raktu atrakino ir forma
liai atidarė naują didelę depar- 
tamentinę sankrovą tarp Ash
land, Ogden, Monroe 
gatvių. Sankrova 
VVieboldt & Co., kuri 
dvi departamentines 
šiaurvakarinėj miesto
yoras tada išsprogdino didelę 
orinę bombą tuo pradėdamas 
tos apielinkės didelį 
dienų karnivalą. 
tijoj
P. T. Carr, miesto advokatas 
Bush*ir 27 vardo, kuriame ta 
sankrova yra, alderm. Touhy.

Gubernatorius Small atmetė 
VVisconsino valstijos reikalavi
mą išduoti chicagietį lietuvį Jo
ną Savickį, kurio sankrovoje 
netoli 35 ir Wentworth gatvių, 
rado labai daug vogtų daiktų, 
daugiausia iš VVisconsino. Wis- 
consinas reikalavo išduoti Sa
vickį, kad jį teisus už pardavi
nėjimą vogtų iš VVisconsino 
daiktų. Gubernatorius Small

KELLOGG S

TASTELESS CASTOR OIL

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANI), 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St- Chicago, III.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdlrbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geriausias, užtikrinimas.

Globė Upholstering Furnitūra Go
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Maišytos plunksnos ....- 69c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 38c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

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

Nepaprastas
MaskaradaS

Demonstracijos
’WWrWVW

Lošimai be Žodžių

Ne deltoje, 4 J 
Lapkričio I Ui

7 aisykitės 
Rubus

Maskas

1925
y met

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
fuprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str. Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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 pavardėjr 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—>35i
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

..................................................* Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 22, 1925

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

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

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

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

ne- 
ir

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

„Tamstos vaistai yra 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 192. Drummond, Wii.

ip

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per . Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas
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LIETUVIU RATELIUOSE

M. Dudulienės benefisas
----r-----

Jau galutinai susitvarkė M. 
Dundulienės Jubiliejinio Vaka
ro Vaidylos, dviejų aktų trage
dijos “šėtono Karalystė”. Šia
me iškilmingame vaidinime da
lyvaus seniausi ir mylimiausi 
Chicagos publikos artistai. Nė
ra reikalo ką nors daug apie 
juos rašyti, manau užteks pra
nešti jų vardus ir chicagieČiai 
mokės apvertinti busimąjį vai
dinimą. .

P-as J. D. Sinkus, kuris iki- 
šiol vaidino vedamas roles, in
teligentų tipus, vaidins Meno- 
Velnio rolę.

P-as J. Pučkorius daug kar
tų gerai vaidinęs kunigų roles, 
šiame veikale vaidins Tikėji
mo-Velnio rolę; čia jis bus ma
tomas, tai šventuoju, tai vėl 
raguotu velniu.

Juozas Auryla, kuris su di
džiausiu pasišventimu studijuo
ja meną, yra jaunas, bet ga
bus vaidyla, šiam veikale vai
dins Pirmesnių Tikėjinio-Vel- 
nio rolę, čia jis bus vietomis 
ramus kardinolas, vietomis pi
ktas raguotas velnias.

Dabar jau prisieina pasaky
ti kas vaidins pačią svarbiąją 
rolę >— šėtono. Ši rolė artisto 
aiškia garsia kalba, kuris smai 
kurnu ir žiaurumu galėtų su
valdyti visus velnius savo ka
ralystėje. Šią rolę vaidins M. 
Kasparaitis, nors jis dar nėra 
vaidinęs panašios rolės, bet re
peticijos parodo, kad jis ją 
gerai atliks.

Tiesų velnio, velnio advoka
to šio gudraus velnio rolę vai
dins Juozas Ascila, pasižymė
jęs aristokratiškose rolėse.

Taipgi Julius Juška, vaidins 
Kultūros Velnio rolę, Antanas 
Daukša — Spaudos Velnio. Vai
dins dar VValteris Rudis ir Jx 
Sinkus, dar nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. Žinoma, yra dar ga
lybės kitų vaidylų, kurių tuo 
tarpu neminėsiu. Artistai savo 
roles visi jau veik moka ant 
atminties ir suplerio bumbėji
mas šį kartą nebus vartojamas, 
supleris nebus reikalingas.

Vaidinimas bus Meldažio 
svet., spalio 18 d., lygiai 7-tą 
vai. vakaro ir baigsis 9:15 v. 
v. Po vaidinimo šokis taip, 
kad atsilankiusieji gražų teat
rą pamatys ir smagiai pasišoks. 
Prie svet. bus pastatyta žmo
gus, saugot automobilius, taip 
kad atvažiavusieji su savo ka
rais, galės ramiai klausytis te
atro ir linksmai pasišokti žino 
darni, kad su jų automobiliais 
nieko neatsitiks. Visi galės 
linksmai laiką praleisti ir tuo- 
mi paremti musų seną scenos 
darbuotoją M. Dundulienę-Au- 
kšlakalniutę, kuri žada dar 
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daug darbuotis lietuvių scenai 
ir ateity.

Tikietus galima gauti iš kal
no Aušros knygyne, Naujieno
se ir pas artistus. Perkant ti
kietus iškalno mokės 10c. ma
žiau už kiekvieną tikietą.

Programai bus labai gražus, 
bizniškos formos knygos; 
programas susidės iš teatro tu
rinio ir dalyvaujančių artistų 
ir iš žymiųjų profesionalų ir 
biznierių pagarsinimų.

—Vienas iš Rengėjų.

Chicagos Kataliku kova 
prieš kunigus

Penktadieny,
Lietuvių Auditorijoj įvyko 
cagos Rymo Katalikų parapijo- 
nų susirinkimas. Susirinkimas 
buvo šaukiamas Susivienijimo 

’I ietuvių Rymo Katalikų Drau
gijų — apkalbėjimui kaslink 
švento Kazimiero lietuviškų 
kapinių, Chicagoje. Susirinki
mas paliete šešias lietuvių Ry
mo katalikų parapijas ir jame 
dalyvavo apie du šimtai ypatų.

Pirmininkas, p. šimulis vedė 
gražiai tvarką ir prašė, kad vi
si gražiai ir šaltai svarstytų 
švento Kazimiero kapinių rei
kalus. Komitetai išdavinėjo 
raportus iš savo nuveiktų dar
bų.

Buvo skaitytas laiškas, ku
riame buvo surašyti visi katali
kų visuomenės reikalavimai 
nuo kunigų, valdančių kapines. 
Reikalaujama geros tvarkos ka 
pinėse, viršininkų algų suma
žinimo; skambinimo varpais,
prašalinti šunis, kiaules, at-‘

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO**

Naujieny Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia teina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
Perlaidos:

876—Minnai Strautin
11551—Rapolui Miliuliui
22299—Petronėlei Pikložienei

881—July Salep
4643—Marei jonai Valaitienei

11603—Annai Ziemul
4690— Izidoriui Petrošiui
4691— Barborai Meižienei
4688—Antanui Kukučiui
4700—Povilui Rudinskui
4705—Antanui Stankui

24181—Juozapui Stankui
11609—Jonui Stasiulioniui
4712—Antanui Staseliui
4735—Liudvikai Senulienei
4748—Andriui Kuzmickui

55234—Marijonai Balčiūnienei ~ 
55240—Alenai Butkienei
4567—Marijonai Spirauskienei
4656—Anelei Navickienei 
1669---- ISeiK’di ktu i Barisui 

skaitąs išduoti; neduot ir neei - 
kvot kapinių pinigus į kitau 
valstijas ir t. t.

Raštininkas skaitė visuotino 
katalikų susirinkimo, birželio 
18 d., protokolą, kuris tapo 
vienbalsiai priimtas. JAmc pa
žymėta visų komitetų vardai ir 
pavardės; kad kreiptis į savo 
vadovus-kunigus prašyt priim
ti jų patvarkymą ir išrinkti 
naujus iš žmonių viršininkus. 
Buvo tarta, kad korespondenri- 
ją patalpinti “Drauge” (ak!?).

Visi pripažino, kad ant šv. 
Kazimiero, kapinių nėra tvar
kos. Prie šios tvarkos esą jie 
imą tiek pinigų kiek tik norį. 
Kun. Krušas, kaipo pirminin
kas, imąs $500. į metus už ke
turios susirinkimus. Darbinin
kas Jonas Krušas, kuris yra 
kun. Krnšo pusbrolis irgi gau
nas per daug. Jis valdąs 60 ak
rų žemės, turįs 20 kambarių 
namą, laikąs 3 arklius, kiaules1,

• d., ..... ,
Chi-^300 į mėnesį. Už mažiausią

vištas, šunis ir t. p. ir da imąs

patarnavimą imą daug bran- 
• giau, negu kitose kapinėse. 
' Už aptaisymą kapo, kur kitur 
J už mažus kapus imama po $1, 
o už didelius po $2, jis nesigė
di nąs prašyti po penkis ir sep
tynis dolerius. Viedrelio van
deniui atsinešti neduodąs be 
dešimtuko. Daug visokių skun
dų buvo ant jo. Vainikų dieno
je kunigai pasidarė sau balių 
ir kapinių iždui kainavę $380.- 
50. Raštininkas $200.00 ir 
kiekvienas kunigas ten šiokį- 
toki “džiabelį” turėdamas plė
šią kiek tik norėję, visai į pa
rapijoms neatsžvdlgdami. > Iš 
kapinių iždo aukoję $10,000.00 
seserims, pasiuntė į Pittsburgh, 
Pa. Taip pat į Lietuvą aukojo 
apie $5000.00.

P-as Dambrauskas, iš Cice
ro, gražiai išdėstė savo rapor-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

24181 Ona Každailienei
11602—Onai Katilienei
4703—Serapinui Šukiui

11612—Stanislovai Batavičienei 
22281—Marijonai Dobravičienei

4775—Anelei Gudjonienei 
75230—Uršulei Usoniėnei 
11624—Motiejui Kalėdai 
55255—Emilijai Juškienei
4562—Bronei čepaičiutei
4695—Juozapui Valusiui 

20899—Elzbietai Jačiunskienei 
20905—Petrui Janavičiui 
11614—Pranciškai Lužytei 
20904—Petronėlei Ablingienei
4746—Kaziui Maleckiui
4765—Mykolui Malinauskiui 

22285—Kotrinai Bertulienei 
22291—Juzei Mažeikytei 
22313—Povilui Tumosai 
11621—Liudvikai Junovič
4783 Antanui ulini

Karalius Alfonso
Franci joj tapo paleisti gan

dai, kad Ispanijos karalius Al
fonso tapęs nužudytas Santan- 
dere. Kadangi Ispanijoj įvesta 

aštriausi cenzūra, .tai sunku pa
tirti tiesą apie tą šalį.

MUMS REIKIA GATAVŲ PINIGŲ
; 15,000 PORŲAUGŠTOS RŲŠIESCEVERYKŲ

DEL VISOS ŠEIMYNOS TURI BŪT IŠPARDUOTA
Musą visas atakas 15,000 porų Vyrų ir Vaikų Augš tos Rųšies čęyerykų yra labai NUMAŽINTI 
KAINOSE. Kiekviena pora čeverykų yra labai atpiginta SU TIKSLU SUKELTI TUOJAU GATA
VŲ PINIGŲ, šis išpardavimas yra daromas sujuą gimė niusų 18 METŲ SUKAKTUVIŲ, kuris įvyksta 
šių savaitę. Tai yra seniausia čeverykų krautuve ant Hčidgcportp ir luinu atsakanti.
IŠPAKAVIMAS PRASIDĖS UTARNENKE, J/30' V AL. RYTO

Vyrų Darbiniai čeverykai
Juodi ir rudi. Visi skuriniai. $2.25
Verti iki $4.G0. Speciale kaina porai *rt""*"**

Vyrų oxfordai
Juodi ir ftidi. Geros rųšies skuros; visokių 
mierų. Vertės iki $5.50. $3.45
Speciale kaina porai vViTV

Vaikų ir Mergaičių Mokyklų 
čeverykai

“Red .Goose” išdirbystės. Patentuotos skuros 
su i ndais viriais. Vertės iki $4.85. ffp 
Speciale kaina porai

Moterų Ožkos Skuros Oxfordai 
Juodi, rudi, vertės iki $5. Speciale ffO QC 
kaina portiD?

[ Moterų Patentuotos Skuros 
čeverykai

BŪKLE PUMPS geriausio padirbimo. Papras
tai $6.50. Speciale OE
kaina porai

Moterų Gražus su Raiščiais 
šliperiai

Patentuotos skuros ir sutinimai. Naujausių po
puliarių stylių. Verti iki $6.00. 53 50
Speciale kaina porai

Moterų Satininiai Buckle Pumps
Visų naujausių stylių, verti iki $6.85. <tO 7^5 
Speciale kaina porui • M

Dualify Shoa Store
3415 South Halsted Street - Phone Boulevard 1565

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI URA- 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk įr 
$6.00 j metus per visų 

likusį ■ gyvenimų.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mot juos j bankų ar spulka ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto įki 8 vai. vakaro.

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir vi
sų prisidėjusių draugijų atstovų su
sirinkimas {vyks antradieny, rugsėjo 
22 d., 8 vai. vak. Mildos svet.

Prašomi visi nariaj ir išrinktieji 
atstovai susirinkti. Turėsime nutar
ti svarbių klausimų surištų su spalių 
9 dienos masiniu mitingu.

Sekretorius.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syk} 
j savaitę arba sykį j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3214) So. Halstęd St. (Tel. 
Boulevard 9663).

■■ 1 ■ pi 'mį'IU i ■

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALLSTAb

Palengvins akių įtempimų, kun» J 
esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudumą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpregystę ir toliregystę 
Prirenka teisingai akinius, Visuo 
se atsitikimuose et zamfnavirrias 
romas su elelrtrn, pmodanČia ma 
Šiaušias klaida.-. jSpuciaiė atyda nt- 
kreipiųmn j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $1.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 -val. Nedėljoj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pfeone Boulevard JF589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visų savo darbų, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
d stendą.

kaina kaip >10.

Dy. W. R. , 
Rcgister, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Manu 
geriausia teko- 
mendacija yra 
daug i&aydytų 
ligonių.

GYDOME VYRUS
$50 tt $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato- 

»rijoj ifiegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrų tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame 8U 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, Šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyiu kurie kenčia uuo Chroniš
kų jigų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
kų pašvenčiau labiausiai nupuru
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

"606” Ec“;š9 "914”
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai į gyslas laike 
u^iinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas ((čirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijouizavo visų 
medikai^ praktikų. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dubai. pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti- 
toksįnus, taipgi speciales interve
nous 'gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jontų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

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

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

CH1CAGO, ILL.
(imkite elevatorių iki 12 aug|to)

Ką reiškia tavo vakaryk- 
štissapnas? /

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki

etam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia muips 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei, prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NA U J I E N O S r~ 
1739 So. Halsted St 

Chicago, IU.
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Lietuvių Rateiiuose.1
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

T eatras Muzika
Pastabos APSIVEDIMAI

ta. Direktoriai ėjo pas kiek
vieną kunigą, bet šie tik juo
kus darę iš jų; kiti į 

net “nezaliežninkais”. Jie už
ginčijo, kad jie yra Rymo ka
talikai, kad šie kunigai jiems 
vra geri, tik reikia geresrię 
tvarką įvesti prie pinigų. Ku
nigai paskaitę delegatus kvai
lais 
riucs 
Kini. Krušas atsakė: “Kol pini
gų nebuvo - neėmiau, o kaip 
vra — tai imu”. Kunigai esą 
m< kvti, taC reik jiems mokėti 
f-erai. Dabartine mokestis esan 
ti labai maža.

Parapijonys negali pakęsti, 
kad keli šimtai vištų, kiaulės 
ir šunys ganytųsi po šv. Kazi- 
mięro kapines, 
protestupja prieš kunigus de- 
liai tokios prastos tvarkos. Jau 
buvo kreiptasi ir prie advoka
tų. Vieni norėtų imti "kataliką 
advokatą, jkiti “nepartijinį.” . 
Katalikas esą kartu su kuni-. 
gaiš pietus valgo, 
kunigai ir laimės.

Duobes, kuomet 
dėti savo pinigus, 
pal.-rangintos. Duobės po $15 
ir $50. Duobės 
recticn, 
yra lik 
taipjau 
Žmogus 
tų kapinių.

Pos Puišys papasakojo, 
kaip jie, visuomenės delegatai, 
atsilankė į senųjų viršininkų, 
kunigų ir jų sėbru susirinki
mą deliai kapinių. Jis sakė: 
“Mušt negavom, bet nedaug 
reikėjo. Mus palaikė už mažus 
vaikus”. Nenorėjo nė 
didžiumos kunigų 
įsileido ir davė tris 
laiko kalbėti. Jie girdėjo 
žiu” žodžiu. “Nekišt nosies kur 
nereikia. $300.00 Krušni į mė
nesį, tai nedaug, penkių klesų 
žmogui iš kunigų fami-lijos!” 
Kun. Brička buvo pirmininkas 
šio susirinkimo. P-as Jakaitis 
aiškino, kad didžiuma kunigų 
rėkė, kad jie nepažįsta šių 
žmonių ir nežino iš kur jie 
atėjo. Trys kunigai sakė, kad 
jie užsiregistruotų. Kun. Skri- 
pka juos vadino nezaliežnin
kais. Esą draugijos ir parapi
jos neturinčios nieko bendro 
su kapinėmis! Viskas yra vys
kupo. Kapinės — kaip teatras, 
nors užmoki pinigus, bet 
ięs jokio liendro neturi, 
kuriems nedavė balso, 
paskaitė už maištininkus, 
kunigas nedirbs už $150. Žmo 
gui už jo darbus ir pinigus — 
Dfievas užmokės. Kunigai už- 
reiškė: “mums daug parapijo
nų nereikia, tik reikia, 
kurie daug (pinigų) 
Kieno kryžius sint kapo 
tai išmesime laukan...” 
ka gera, o kapinės yra 
po, - 
kimų.

Buvo daryta kolekta 
gimui už svetainę $35.00 ir už 
pagarsinimus. Visi plojo ir 
kalbėjo, kad reik, išskyrus ke- 
l<Vą į kunigų ?pasiuntirįių, ku 
rie tam priešinosi. Surinkta 
$29.70 šv. Stanislovo ir Vy- ngg rojgj įr B. Liutkevičius — 
tauto, Town of I^ake draugijos tarnas.

Virkau 
Stulgos 
— Dr.
Kasparaiti® jau daro progresą 
ir bent savo balsą pradeda val
dyti.

Vaidinimas butų buvęs visai 
esą da- geras, jei vaidylos butų mokė- 

Dabar gi vai- 
(5 klesų dinti teko vien iš sufleriaus,

(18,000 parapijonų, ku- 
valdo tik kuli kunigai!)

įvesdami šį naują nuolatinį tistų, tol mes neturėsime ir sa- 
pavadinę sKvrių stengsimės duoti, ant vo gero teatro. Mėgėjai ar- 

kiek pajiegsime, plačiausių, batistai suvaidino savo rolę — at
kartu trumpiausioj formoj, ap- liko labai didelį darbą ir atliko 
žvalgą teatro netik savųjų, lie- gerai, ant kiek, jų pajiegos 
tuvių, bet ir svetimų jų. Tikimės 'nešė, bet jie jau nebegali pa
tilo geriau pasitarnauti skaity- tenkinti publikos; dabar publi- 
tojams, pranešdami vėliausias kos reikalavimai yra tokie, kad 
naujienas Chicagos lietuvių ii Įjuos gali patenkinti tik geri 
kitų goresniuose teatruose. ’ profesionalai artistai. ir nuo- 
Taipjau seksime veikimą muzi- latiniam teatrui su artistais mė- 

bet gojais, kaip jie nė geri butų,!
sunku bus laikytis ir sunku bus 

Tai paro-

Jie visi net

koje, irgi netik lietuvių
ir pas kitas tautas.

Kartu šiuo tikimės pašalinti'sutraukti publiką.
iš dienraščio plačią ir rėksmin-'dė ir šis vaidinimas — veika- 
gą reklamą visokių vakarų, nes 
dėsime šiame skyriuje tik trum
pus pažymėjimus apie busian
čius vakarus, vaidinimus, kon
certus, etc., be jokios reklamos.
Sutaupytą gi vietą pavėsime ki
tokioms žinioms.

Tikimės, kad šios permainos 
dienrašty bus skaitytojų pasi
tiktos prielankiai. —Red.

gena, tai “Gyvenimo Bangos”
neturi kur į 

v ra labai

esą ant Besu
ka talikiškų kilpinių 

$29,10; Central Alger, 
katalikiškos — $2940. 
rodė net tąsytes nuc

įsileisti; 
nutarimu 

minutes 
“gra-

iše
itai 

Juos 
Esą

klebonai išnešė

tokių, 
duoda, 
virsta,
Tvar- 

vysku- 
----- i

baigianties, dabai 
šokių, koncertų n 

sezonas. Apleidę

Vasarai 
prasideda 
vaidinimų 
žaliuojančius laukus žmonės da
bar skubinasi į svetaines. Ir 
kaip išrodo, šiame sezone ge 
rų vakarų netruks.

Vaičkaus Dramos Teatras 
kas sekmadienį vaidina liuli 
Uouse teatre. Jau du vaidini
mai buvo ir abu praėjo sėk
mingai, žiūrint kaip materialiu, 
taip ir artistiniu žvilgsniu.

Birutė irgi skubiai rengiasi 
prie savo koncerto, kuris bus 
spalio 11 d. Sugryžus komp. 
A. Vanagaičiui visas rengimus’ 
darbas, tikimąsi, eis daug spar
čiau.

PAIE.ŠKAU merginos arba naš
lės, protingos, sveikos, teisingos, 
kurini nusibodo dabmiinis gyveni
mai; aš neitu ansive;ti arba mokė
siu kaip gnspadiniai. Viela bus 
ant visados. Aš esu čystas, užsilai
kau dorai; baigęs augšlą mokyk
lą, turiu spvo natinis; vienam nuo
bodui gyvenimas. Kuri esat verta 
gero vyro, prisiųskil paveikslų vis
ką aprašydama apie save.

B.* F. D. 2, Box 193 D. 
Warren, Mieli.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-ŽEME

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kamba

rys dėl vieno arba dviejų vaiki
nų. Visi patogumai.

Lafayette 3581

las geras, vaidylos irgi geri, 
bet viksur jautėsi stoka prisi
rengimo, stoka laiko vaidylom^ 
net savo roles išmokti, jau ne
kalbant apie persiėmimą tomis 
rolėmis. Ir kaip vaidylos nė 
stengėsi, vaidinimas nedavė rei
kiamo įspūdžio.

Pertraukose vargonais grojo 
p. A. S. Pocius, išpildęs keletą 
gražių kompozicijų iš lietuvių 
dainų.

Ateinantį sekmadienį tame
bat Hull House teatre Vaičkads Rengiasi prie darbo ir kiti

Vėliaus gal susirinks Dzimdzi 
Drimdzi vodevilius, kuris links- 
smins publiką savo “fonėmis.”

Komp. A. Vanagaitis gi ren
giasi dabar prie paskaitų apie 
savo kelionę po tolimuosius va
karus ir prie ruošimo Amerikos 
lietuvių bažnytinių chorų' isto
rijos.

pereitą sekmadienį Vaičkaus Dramos Teatras statys Dicken- skaitlingi mėgėjų artistų rate
Dramos Teatras liuli Housejs’o komediją “Svirplys užkros-(liah 
teatrėly statė Petro Vaičiūno 
trijų veiksmų pjesą “Gyvenimo 
Bąngos.” Tai yra neilgas (vai
dinimas užėmė tik 2 vai. lai 
ko), bet gana geras veikalas, 
paimtas iš lietuvių gyvenimo 
Petrograde karo metu. Chica- 'dangą 8 vai. vakare ir uždai 
giečiai jį pirmą kartą matė. Inuos kartu su Vanagaičiu nau- 
kadangi veikalas tebėra rank 'jas dainas, kurių daugumas ne- 
rašty. | girdėjo. Kas nori išgirsti “Mu-

Pjesos fabula yra tokia. In- ziką,” “Naktis svajonėmis pa- 
žinierius Stulga gyvena su jau-1 puošta” ir kitas gražias dai-

fra ne užkaite Genrijette čty 
Syrinx. Bet įsimylėjęs į Irmą 
jis ją pameta ir išvažiuoja. Tuo 
tarpu kila karas, Genrijetė lie
ka atkirsta nuo savo tėvynės it 
savo didžiausį nusiminimą ii 
sielvartą bando skandinti vyne. 
Ji bando ir nuodintis, sunkiai 
suserga ir delei stokos vietos, 
nes visi lietuvių butai užimti i 
tremtiniais, ligonę atgabenama 
pus literatą Liudą Urboną. Ur
bonas, kuris matęs ją pirmiau, 
j ją įsimyli. Praeina keli me
tai, Rusijoj įvyksta revoliucija, 
susirenka lietuvių seimas Pet
rograde. Džiaugiasi Urbonas, 
džiaugiami jo mylimoji, džiau
giasi ir kiti lietuviai. Tuo tar
pu gyvenimo bangų blaškomas 
sugryšta Petrogradan ir inži
nierius Stulga, nukankintas, 
nusiminęs, apimtas 
čia jis susitinka savo aukas 
Genrijetę ir, Irmą ir bando nu
sižudyti.

Veikale yra įvedamas ir Lie
tuvos dvarininkų ištvirkimas, 
kaip seni, bet patvirkę dvari
ninkai vaikosi paskui “francu- 
zaites”, ir kaip pertukusios 
dvarininkės lenda ir peršasi li
teratams. Ir grėta statoma 
aukšta dora ir idealingumas lie
tuvių inteligentų.

ny. —Viešintiškis.

“Birutė” kels uždangą
11 spalių, sekmadieny, šiais 

1925 m., “Birutė” pakels už

Anglų teatruose
Anglų teatruose dabar 

giausia. yra duodama muzika 
lės komedijos. Jos įsigyveno 
laike karo ir po karo per porą 
metų nieko daugiau nebuvo te
atruose, kaip vien muzikalus 
komedijos. Paskiau pradėta 
statyti ir komedijos, bet rim
tos rimtos dramos ir dabar dar 
neįsigyvena, jų mažai statoma 
ir tai tik trumpam laikui.

Iš geriausių muzikalių kome
dijų yra “Student Prince,” ku
ri eina Great Northern teatre

dau

nas, neužmirškite apsilankyti.
P-as A. Vanagaitis žada pa

deklamuoti pasikalbėjimą su 
Pacifiku. Tiap pat rimtai pa
sakos savo kelionės įspūdžius jau antrus metus, su labai gra- 
apie Yeltowstone Park, meškas žiomis dainomis, iš vokiečių

Paminės Pači- studentų gyvenimo.
Iš geriausių veikalų yra gar

bes, kurie ekskursiją širdingai saus Bernard Shavv “Candida,” 
priėmė. Giminės ir pažįstami, kuris yra statomas Princess te
turės progą pasiteirauti apie 
vakarų lietuvių gyvenimą.

Tik Vieną kartą p. Vanagai 
tis pasakos taip plačiai ir įdo
miai, nes sekančiose paskaitose 
bus 
ma. 
kot 
taip 
kompozitorių p. Vanagaitį, ne
užmirškit 11 spalių apsilankyti 
i Lietuvių Auditoriją, Bridgė-

ir geizerius.
fiko pakraščio lietuvių pavar-

atre (paskutiftėfe trys savaitės).
Woods teatre paskutinę sa

vaitę eina niuzikalė komedija 
“Rose-Marie.” Nuo pirmadie
nio ten eis “Kid Boots,” Zieg- 
fieldo muzikalė komedija, suviskas trumpiau pasakoj a-

Visi, kas “Birutę” palai- gana aukšta įžanga, 
ir norit, kad ji gyvuotų, 

pat pagerbdami musų

apatijos. porte.
Apie platesnį programą, pa- 

duosime vėliau žinių.
• Vienas iš “Birutės.’

A. Vanagaitis jau su 
Birute

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVI^G, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Ldng distance handlin^. 
' Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Hakted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Ynrds 7282
P.RIDGEPORT PAINTING 

& JIDVV. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

z

Mes parduodame olselio kairiomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie ju.;ų plumbingą ir namų ap- 
Šildvmo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Mihvaukee Av. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted, St. Haymarket 4221

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprūpinanti anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be
kambi. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

Krutamieji paveikslai 
l ♦

Nesenai įsigalėję krutamuo- 
se paveiksluose Balaban & 
Katz rengiasi perimti kuo ne 
visus didžiuosius krutamu jų 
paveikslų teatru*, netik Chica- 
goje, bet ir kituose miestuose.1 
Jie netik turi puikiausius teat-

‘ rus Chicagoje, bet jau perėmė i 
Lubriner & Trinz teatrus ir 
daugelį kitų Chicagoj, bet ir už
Chicagos rybų valdo apie 500 rėja į 'Ręsta u rantą.
teatrų, o dabar perėmė iš Fa -! nuo 7 ryto iki 2 p. p. Atsišau-

■ -t--*

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA patyrusi vi- 
Valandos

Komp. A. Vanagaitis, Biru
tės Choro vedėjas, jau sugrąžo 
iš atostogų, laike kurių buvo 
išvykęs ir į tolimuosius vaka-

pareis-. Vaidinimas buvo gana geras, rus — į Pacifiką “maudytis.” 
Ypač geri buvo Pola Tendžiuly- I Ir dabar “matęs svietą” ir su- 
f5 dp Sivrinv rnloi ’ nrv3l imciu vien cm

mous Players-Lasky dar apie 
200 teatrų. Kaip matyt, iš jų 
darosi galingas krutamu jų pa
veikslų teatrų trustas.

kitę tuoj aus.

paden- tė, Genrijetės de Syrinx rolėj, ’gryžęs vėl imsis visu smarkų
jį Vaičkus
kas Antanas Daugėla ir J. Brie- J bą dirbti.
dis — literato Liudo Urbono ro ję apie sugryžirhą, irgi nerim
toj . Taipjau geri buvo L Švir- sta — nori kuogreičiausia su 
mickienė — Jadvigos Daugelie- juo paisimatyti.

— kaipo dvarinin- | mu savo naudingą ir kiltų dar- 
ta «i •„ t Birutiečiai sužino-

paaukojo po $10. kiekviena.' 
Viso įplaukė $ 19.70. Tarta pra
dėti agitaciją tarp parapijonų 
draugijose, kad jos paremtų 
pinigiškai. Komisija veiks kaip 
veikė ir tarsis su advokatais. 1

Ar jie ką daug pelnys, sun-( 
ku pasakyti, bet jau 
bar pagerėję, nes kapinių sar- ję saVo roles, 
gas, Jonas Krušas 
gaspadorius) jau neprašo de- todėl vaidinimas buvo negyvas, 
šimtukų už viedrą vandeniui su ilgomis ir gana nesmagiomis 
atsitiesti ir dar pats pasinio. pauzomis. Matyt tankus vai-

Reikia pagirt parapijonus ož dinimai neleidžia valdytoms tin-

Tas jų noras išsipildys se- 
Silpnesni buvo R. T j karnose pamokose, ateinantį 

— inžinieriaus Jono j ketvirtadienį, nigs. 24 d., ku- 
rolėj ir M. Kasparaitis 
žiogo rolėj. Bet M.

riose bus pats komp. A. Vana
gaitis. Taipjau tai bus pasku
tinė diena priėmimui naujų na
rių į Birutės Chorą. Todėl 

(visi nariai ir norintys priklau
syti prie šio didelio choro ir 
lavintis muzikoj ir dailėj, atsi
lankykite ketvirtadieny Mark 
White S<l. parko svetainėj. Bi
rutės uždaviniu yra lavintis 
muzikoj ir dailėj; ji nesimaišo 
| jokią politiką ir prie jos ga
li priklaupyti kiekvienas, ne

Charlie Chaplin ilgai nieko 
neveikęs, pasirodė su nauja di
dele komedija ‘The Gold Rush.’ 
kuri jau kelintą savaitę yra d i 
dęliu pasisekimu rodoma Or- 
pheum teatre.

Komikas Harold Llyod suku 
rė “The Freshhman,” kuris y- 
ra rodomas Roosevelt teatre.

Kituose didesniuose teatruo 
se rodoma: Chicago —- Nevei 
the twain shall meet; Monroe 
—The Weel; McVickers — Ve
necijos naktys (gyvi) ir Lovers 
in Quarantirtė; Tivoli — Pretty 
Ladies ir džiazas; Capitol—The 
WeeJ; Senate—Griffith’o Sally 
of the Sawdust;
Uptown teatre — Coast of 
Folly, dalyvaujant Glorla Swan 
son. • —V-kis.

OPERATORKŲ
Patyrusių prie namų dėvėjimui
drosiu ir kvartukų

Atsišaukite
5223 Wentworth Avė. y

naujajame

VYRŲ ir MOTERŲ
VYRŲ

Automobilių mechanikų, $40 j 
savaitę. Automobilių plovėjų, $35 
į savaitę, Kabinet dirbėjų, 75c. į 
valandą. Prie medžio darbo maši
nų operatorių, 70c. į valandą. 
Karpenterių, $1 į valandą. Boile
rių dirbėjų, 80c. j valandą. Virėjų, 
40c. į valandą. Inžinierių, $45 M 
savajtęį Vyrų prie namų darbo, 
$60 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Darbininkų, 50c. į valandą. Maši
nistų, 80c. j valandą. Prie bačkų 
$35 | savaite. Prie išsiuntinėjimo' 
tavorų, $22 į savaitę..

Taipgi turime daug ir kitokių 
darbų.
South Park Employment Agency 

4191 So. Halsted St.. 2 lubos 
kampas 42 St.

i
. ... . ...................... “*** v... r |

jų tvarkingą susirinkimą. Jie karnai prisirengti, o lietuvių te- žiūrint įsitikinimų jei tik nori I _ • r II--1 x__ • __J__ • _ I .. . .w. . . . I. . —\.......... Ilabai šaltai, tarsi skųsdamiesi, atras dar nėra tiek išbujojęs ir 
^aip darbo žmonės, dėstė savo nėra tiek skaitlingai ‘publikos 
vargus, kuriuos jie neša nuo lankomas, kad vaidylos galėtų 
savo “dūšių ganytojų’’ — kO-'visą savo laiką pašvęsti teat- 
nigų. Jie yra teisingi savo rei- rui ir jiems nereikėtų kur ki- 
kalavimuose. Juk žmogus nėra tur duoną pelnytis, teatrui pa 
gyvulys, kad vištos, arkliai, švenčiant vien liuosesnę viern^ 
kiaulės ir kiti gyvuliai žemin* kitą valandą. O kol mes ne 
tų jo esybę. — R. ] turėsime savų profesionalų ar-

SIUSKIT PER
kintis gražių dainų ir muzikos.1 M Ą j Į .11ĮT įkl Ą 

-Sekrt F. Geldbuto. i w M •1 w •

. . :. . . .:1 PINIGUS LIETUVON

kartu su Birute dirbti ir mo-'

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačiog Naujienoj 

■audlBgoo.
L

j i To prašo. Lietuvos žmonėse 
tepataria Lietuvos bankai

■m ■

REIKIA real estate salesmc- 
no ir managerio, kurs kalba 
lietuviškai ir lenkiškai, į South 
Side Real Estate ofisą. Gera 
proga vikriam vyrui. ? 
nos, 1739 S. Halsted St.

Box 616
LIETUVIAI angliškai kalbanti, 

17 !>0 metų, mcf duosime jums dar
bo, už $18—40 j savaitę, prie gele
žinkelio telegrafų, patyrę gauna 
$ 165 j mene.-j ir daugiau. Patyri
mas nereikalingas, veikit greit. At
dara vakarais, 220 So. State St., 

IRoom 1430.
REIKALINGAS lietuvis bu- 

čeris, patyręs savo darbe ir mo
kantis gerai angliškai kalbą.

Atsišaukite
2419 S. Market Rd.

Kas neri pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fermas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Ėst ate

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

PARSIDUUODA MEDINIS NA
MAS labui pigiai <lu pagyvenimui 5 
ir 6 kambariai, garadžius dėl dviejų 
karų; taipgi parduosiu rakandus ir 
Automobilių. Atsišaukto greitai — 
Važiuojame Lietuvon.

6156 So. Wood St.
RE IK ALINU A S karpenteris 

dirbti prie naujo namo.
Atsišaukite:

ANTANAS ULSKIS 
3821 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė. Geras biznis ir geroje 
apielinkėje. Parduosiu 
brangia kaina.

P. II. BAUMGORTEN,
■ 4106 W. 63 St.

ne

GROJIKL1Ų PIANŲ 
BARGENAS

Už $100 nupirksite mano 
Kimball grojiklį pianą, gerame 
padėjime, su kabinet ir ben- 
čiumi ir 85 rolės.

2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI 
dui maši 
kaina $12( 
kia.

2137 . 21 st St.

bučernė, le- 
dešroms mašina, 
Perkupčių nerei-

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Visi įrengimai nauji. Registe- 
ris, svarstyklės, 2 ice baksiai, naujos 
sienines lentynos, 3 stalai (bar), tik 
$600, 4 kambariai gyvenimui. Ren
dos $38.00.

1859 W. Washborn Avė.A

PARSIDUODA grosernė, ci
garų, saldainių ir kitų smulkių 
daiktų krautuvė. Sena išdirbta 
biznio vieta; 4 kambariai pa
gyvenimui. 732 W. 19th St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė su na
mu arba be namo, labai gera ir 
išdirbta vieta, mūrinis namas 
su visais patogumais.

4624 So. Wood St.
------------------- .------------------------------------------------------ 1------------------------------- - -------

BARGENAS. Restaurantas pu
siau arba visų už pirma teisingų 
pašildymų nupirksite. Didelis ne
susipratimas tarp partnerių. Atei
kit pažiūrėti. Patirsite viską ant 
vietos; turi būt parduotas į 3 die
nas.

2227 Cahanet Avė.
Tel. Calumet 6172

PARSIDUODA krautuvė saldai- 
nių-delikatesen už gana prieinamą 
kainą. Biznis geras — nešąs pel
ną. Priežastis pardavimo — turiu 
apleisti miestų. Taipgi randasi ge
ri ruimai gyvenimui.

4609 So. Wentworth A ve.

»RAKANDAI
PARDUOSIU 5 kamb. rakan

dus, grojiklis pianas, 2 miega
mo kamb. setai, 7 šmotų valgo
mo kambario setas, victrola, 
karpetai, liampos, rašymui sta
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 St.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 6—6 
kambarių mūrinis namas, visi nau
jausi įrengimai. Marųuette Parko 
apielinkėje. Mainysiu į mažesnį na
mą arba j lotus. Jeigu geroj vie
toj.

Savininkas
6533 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, kampinis, 3 flatų, 
pečium šildomas, įmokėti reik 
$1,500, kaina $7000.

3758 Normai Avė.

ŪMAI parsiduoda medinė 
5 kamb. vandeniu apšildoma 
cottage. Kaina $6000, casb tik 
$2000. Kiti ant, išmokėjimo.

6835 So. Rockwell St.

PARSIDUODA 3 augštų mū
rinis namas su krautuve, 3 fl. 
po 4 kambarius, du flatai po 5 
kamb. Lysas baigiasi kovo mė
nesį. Rendos neša $300. Kaina 
$24,000. Namas randasi 5359 
So. Morgan St. Savininkas gy
vena 309 S. Kildare Avė.

Tel. Nevada 0991

MORTGECIAI-PASKŪLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus. 1
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sots dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl

2407 W.
Phone

Atsi- 
ražykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

ZXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 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 klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo j s taiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, golf, bulvaro, 

■ akro kaina $995, išmokėjimais, pui- 
i kus investmentas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $17 į savaitę. Mer

ginų prie pentres, $18 į savaitę. 
Veiterku, $18 į savaitę. J dirbtu
ves, $17.50 i savaitę. Antrarankių 
virėjų, $25-30 į savaitę. Prie land- 
res, $16-20 i savaitę. Prie namų 
darbo, 815 j savaitę, kambarys ir 
valgis. Lengvam dirbtuvės 
35c. į valandų.

Taipgi turime daug ir 
darbų dėl' moterų. 
South Park Employment agcncyt 

4191 So. Halsted St., 2 lubos ) 
kampas 42 St.

$1000 CASH
1029 W. 103 St.

5-6-7 kambarių mūrinis bungalow, 
furnąs Šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietes, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
MR. TADDOCK,

30 N. Dearborn St.
Randolph 0650

PARDAVIMUI 5 kamb. mu
rino cottage, yra vana, elektra, 
furnas šildoma. Union Avė., ne- 

| toli 31 St. kaina tiktai $4,000,

darbui,

kitokių

Ągency Į išmokėjimais. Ernis E. Feeney
J S. E. cor. 31 and Wallace Sts.

• ■ ■ • ’ ■ < ■ ' ' i * y
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Didelėse Išdirbysičse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo. z
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus. “
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, I11M Dcpt. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESJ MOKI- 
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros' pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klosos.
SCHOOL OF ENGLLSH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.


